
Feiten en fabels rond Leids Ontzet

LEIDEN - Op 30 september is ‘tijd’ het 
dagonderwerp van Leiden2022. Ton 
van der Valk, van de Leidse Amateur 
Fotografen Vereniging maakte daar-
om deze foto op de Schiphollaan in 
Leiden. In België worden deze klok-
ken ‘wachtverzachters’ genoemd. 

“It’s more like a big ball of wib-
bly-wobbly, timey-wimey stuff”, 
dat is de uitleg die The Doctor uit 
Dr. Who geeft voor het bestaan van 
tijdreizen. In onze werkelijkheid is 
het echter te betwijfelen of zoiets 
kan. Wel is het zeker dat tijd maar 
een bizar concept is. Want waar 
een klok misschien de tijd aan-
geeft, verschilt het per persoon 
hoe die tijd wordt ervaren. Waar-
om kunnen 10 minuten soms als 
een uur voelen? En een uur als 5 
minuten? En hoe zit het eigenlijk 
met tijdzones? Of de omstreden 
winter- en zomertijd?
 
Reis door de tijd
Op dinsdag 30 september orga-

niseert Ant Brandenburg een 
hoorspelwandeling organiseren, 
startend in het centrum van Oeg-
stgeest. Als gids van De Tegentijd 
begeleidt ze deelnemers in een 
reis door de tijd. De Tegentijd is 
een artistiek project dat langeter-
mijndenken bevordert. Er wordt 
stil gestaan bij onderwerpen als 
het heelal, de sterren en de aarde. 
Ook wordt het gesprek geopend 
over het leven, de mens, dieren en 
planten. In deze rustige rondwan-
deling kunnen mensen zich laten 

meevoeren door de tijd via een 
hoorspel: ‘Sta stil bij het nu en de 
toekomst en ervaar het ontstaan 
van het leven, de aarde en de mens.’
Hoe zal de toekomstige tijd eruit-
zien? Ontmoet iemand met wie 
je in gedachten in gesprek gaat. 
Naast het leiden van de route door 
de wijk, begeleidt Ant deelnemers 
ook in een korte zelfreflectie. Een 
reis door de tijd, en door jezelf dus. 
Klaar om te vertrekken? De start 
is om 16.15 uur vanaf het dorps-
centrum aan de Lijtweg 9 in Oeg-

stgeest.
 
Kennis
Een jaar lang is Leiden de Europe-
se Stad van de Wetenschap. Dag in 
dag uit valt er van alles te beleven 
en ontdekken in Leiden en omstre-
ken. Het hele jaar lang hopen we 
jou nieuwsgierig te maken naar de 
wondere wereld van wetenschap, 
kennis, kunst en kunde. Iedere dag 

tussen 08.00 en 09.00 uur schuift er 
een kenner over het dagonderwerp 
aan bij het eigen ochtendprogram-
ma van Leiden2022: Radio Weet-
lust. Uitgezonden op Sleutelstad 
FM en gepresenteerd door Lucien 
Geelhoed en Gideon Roggeveen. 
Vooraanstaande wetenschappers, 
Leidse bekendheden, ondernemers 
en kunstenaars schuiven bij hen 
aan op 99.6 FM. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Een ‘wachtverzachter’ op de Schiphollaan in Leiden (Foto: pr/LAFV/Ton van 
der Valk).

LEIDEN - Voor de een is 3 oktober de 
taptoe, suikerspinnen en de kermis. 
Een ander viert het Feest der Fees-
ten vooral in de horeca. De volgende 
gaat op tijd naar bed om zo ’s och-
tends om 7.00 uur de Reveille mee 
te maken en vervolgens haring en 
wittebrood op te halen. Maar hoe zat 
het ook alweer? Wat vieren we nou 
eigenlijk?

door Ilse van Vliet

Tussen 1568 en 1648 is Nederland 
in oorlog met Spanje omdat veel 
steden de leiding van de katho-
lieke koning Filips II niet meer 
accepteerden. Leiden blijft in 
eerste instantie wél loyaal aan de 
Spaanse koning. Maar toen hier de 
godsdienstvrijheid werd beperkt, 
koos Leiden in 1572 de kant van 
Willem van Oranje. Hij wilde de 
Spanjaarden verjagen en van de 
Nederlanden een zelfstandige 
republiek maken. 
 
Uithongeren
Na een eerdere mislukte poging 
een half jaar eerder, kwam de 
Spaanse bevelhebber Valdez op 
26 mei 1574 opnieuw naar Leiden. 
Hij sloot de stad hermetisch af om 
de bewoners uit te hongeren. Lei-
den was hier niet op voorbereid: 
er was onvoldoende voedsel, de 
stad was slecht bewapend en het 
stadsbestuur had verzuimd om 
de schansen (verdedigingswerken 

van de Spanjaarden) van het eer-
dere beleg te slopen. Dankzij een 
strenge rantsoenering hielden de 
Leidenaren het toch lang vol. Pas 
in augustus 1574 wordt de situatie 
nijpend. Het verhaal gaat dat uit-
eindelijk burgemeester Van der 
Werf besluit zijn eigen lichaam 
als voedsel aan de hongerige bevol-

king aan te bieden. 
 
29 september
Op 29 september 1574 hoort de 
stad dat Willem van Oranje zich 
in eigen persoon heeft aange-

sloten bij de vloot om het ontzet 
(de bevrijding) van Leiden voor te 
bereiden. Het plan van de geuzen 
is om de dijken van Holland door 
te steken. Als het land dan onder 
water loopt, kunnen ze naar de 

Leidse stadspoorten varen om de 
Spanjaarden te verrassen met een 
aanval. Doordat de wind begin 
oktober draaide en aanwakkerde 
tot stormkracht kon   de geuzen-
vloot de stad naderen. 
  
3 oktober
Het water steeg en toen in de nacht 
van 2 op 3 oktober bij de Koepoort 
met groot lawaai een deel van 
de verzwakte Leidse stadsmuur 
instortte, besloten de Spanjaarden 
in paniek te vluchten. De Leidse 
bevolking weet nog van niets. Een 
jonge Leidenaar, Cornelis Joppens-
zoon, besluit op onderzoek uit te 
gaan. Hij sluipt naar de Lammen-
schans en ziet dat het verdedi-
gingswerk er verlaten bijligt. De 
Spanjaarden moeten haastig ver-
trokken zijn, want op de schans 
stond nog een pot met wortelen, 
uien, vlees en pastinaken op het 
vuur. Dit noemen wij nu hutspot. 
De volgende morgen varen de Geu-
zen de stad via de Vliet binnen. 
Voor de uitgehongerde Leidenaren 
hebben ze haring en wittebrood 
meegenomen. Het ontzet is een 
feit: de stad is bevrijd! Nog steeds 
deelt de 3 October Vereeniging elk 
jaar haring en wittebrood uit.
Dit is een samenvatting van de 
tekst op de website van de 3 Octo-
ber Vereeniging. De uitgebreide 
tekst en nog meer interessante 
verhalen rondom 3 oktober zijn 
hier te vinden: www.3october.nl. x

Nog steeds deelt de 3 October Vereeniging elk jaar, zoals ook in 1992, haring 
en wittebrood uit (Foto: pr/David Moyer/Erfgoed Leiden).

Hoe zat het ook alweer? Wat vieren we nou eigenlijk op en rond 3 October? 
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Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN - Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp. x


