
Klaar voor Feest der Feesten

LEIDEN –  Je je ‘t temmes fietsen om 
dan krotewater naar binnen te wer-
ken tijdens Leids Ontzet. Leids is een 
raar taaltje. Het Leidse “juh” lijkt op 
de “joh” die in een groot gedeelte 
van Nederland wordt gebruikt, maar 
het is toch niet helemaal hetzelfde. 
Op 3 oktober is “Juh” het dagonder-
werp van Leiden2022.

Leiden is in 2022 het Nederlandse 
podium voor het Europese ken-
nisveld. In talloze congressen en 
bijzondere bijeenkomsten worden 
de grote vraagstukken van deze 
tijd belicht. Hét doel van Leiden 
European City of Science is om 
wetenschap en samenleving te 
verbinden. Daarom maakte Ellen 
Kruyt, van de Leidse Amateur 
Fotografen Vereniging, deze foto 
van fotograaf Sanneke Fisser en 
videograaf Sander Houwaart die 
hun expositie ‘TRADITIE 2050’ 
aan het opbouwen zijn. Een por-
trettenreeks van een aantal perso-
nen die meeliepen in de 3 oktober 

optocht in 2019. Een kort gesprek 
met beiden.
WAAR BEN JE NIEUWSGIERIG NAAR?
Sanneke: “Nieuwsgierig naar de 
mens! Wat houdt mensen bezig 
en waarom doen ze wat ze doen 
….” Sander: “Als ik naar mijn eigen 
werk en ideeën kijk ben ik altijd 
bezig met de vraag: hoe kan het 
allemaal net even anders? Ik ben 
nieuwsgierig naar verandering en 
vernieuwing omdat ik die altijd 
benader als een uitdaging en als 
iets spannends om mee door te 

gaan.”
HOE ZIJN JULLIE GAAN SAMENWERKEN?
Sanneke: “Wij zijn elkaar in het 
culturele circuit van Leiden tegen-
gekomen. Ik zag Sander zijn docu-
mentaire en zo benaderde ik hem 
om samen iets te gaan maken. Ik 
was nieuwsgierig naar zijn maker-
schap en ideeën over mijn portret-
ten, die nu in de expositie te zien 
zijn.”
WAAR WERKEN JULLIE AAN OP DE FOTO?
Sanneke: “Op de foto zijn wij de 
expositie ‘TRADITIE 2050’ aan 

het opbouwen in het vernieuwde 
Stadhuis van Leiden. We hebben 
gekozen voor zes panelen waar-
in in vijf panelen de foto’s zijn 
gespannen op doek. Achter dit 
doek zitten spotjes waardoor de 
foto’s goed verlicht zijn en er echt 
uitspringen als je ervoor staat. 
Op het zesde paneel hangen twee 
televisieschermen waarop inter-
views zijn te zien die Sander heeft 

gedraaid en gemonteerd. Hier 
gaan we bij de geportretteerde in 
op hun gevoel bij de traditie, of ze 
zien dat die veranderd is en hoe 
denken dat 3 oktober er in 2050 
uitziet.” Ben je nieuwsgierig naar 
hoe tradities zijn, hoe ze waren, en 
hoe ze in de toekomst eruit zullen 
zien? Kom naar de tentoonstelling 
in het Stadhuis aan het Stadhuis-
plein 1 in Leiden. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Sanneke Fisser en Sander Houwaart bouwen hun expositie ‘TRADITIE 2050’ 
op. (Foto: pr/LAFV/Ellen Kruyt).

LEIDEN - De voorbereiding voor het 
Feest der Feesten in Leiden is zo goed 
als klaar. De hele stad staat in het 
teken van het Leids Ontzet. Na 2 jaar 
een iets minder groot feest, is de ver-
wachting dat 2022 weer volop gevierd 
zal worden. Uniek is dit jaar ook dat 
Levina Pors op het vernieuwde caril-
lon zal spelen.

De organisatoren van het Leids 
Ontzet zijn het hele jaar bezig om 
te werken naar het 3 oktoberfeest. 
Op 16 mei werd bijvoorbeeld al 
het thema ‘Echt waar?!’ bekend 
gemaakt. Hiermee wordt de link 
gemaakt met Leiden2022: het City 
of Science-jaar. Voor een deel van 
de inwoners van Leiden start de 
pret vanaf medio september tij-
dens de inschrijving voor Haring & 
Wittebrood, de Hutspotmaaltijd of 
het 3 October Concert. Voor velen 
begint de viering de avond voor-
afgaand aan 3 oktober. Omdat dat 
nu een zondag is, wordt uitgewe-
ken naar zaterdag 1 oktober. Vanaf 
13.30 uur gaat het Lunapark, ook 
wel de kermis rondom de Lammer-
markt open. Om 17.00 uur is de 
grote Hutspotmaaltijd, met daar-
achteraan de Taptoe vanaf 19.30 
uur. Aansluitend zal de horeca vol-
lopen, vele bandjes het feest muzi-
kaal omlijsten en een gezellige 
menigte swingend warmdraaien 
voor 3 oktober. Maandag 3 oktober, 
begint de dag al vroeg. Om 7.00 uur 
is zoals vanouds de Reveille op de 

Stadhuisplein en wordt de Haring 
en Wittebrood uitgereikt. Tegelij-
kertijd speelt de beiaardier van Lei-
den zich warm voor de Koraalzang.
Levina Pors, stadsbeiaardier van 
Leiden heeft 3 oktober een druk-
ke ochtend. Vanaf 7.30 uur zal zij 
in de Lodewijkkerk starten met 
het bespelen van het carillon. Het 

carillon in deze kerk aan de Steen-
schuur naast het Van der Werf-
park heeft nog nooit eerder zo 
geklonken tijdens Leids Ontzet. In 
november 2021 is het aantal klok-
ken namelijk uitgebreid met vijf 

extra klokken. “Er zaten slechts 
17 klokken in dit carillon”, ver-
teld Levina. “Dat is best weinig om 
mooie melodieën te maken en het 
vergt een behoorlijke bewerking 
van de muziekstukken. Daarom is 

het fantastisch dat door giften deze 
uitbreiding is gerealiseerd.” Levina 
studeerde voor beiaardier, ook wel 
klokkenist genoemd, aan de Neder-
landse Beiaardschool in Amers-
foort. Deze school is onderdeel van 
het conservatorium in Utrecht. Het 
bespelen van een carillon gebeurt 
via een stokkenklavier. Het heeft 
dezelfde indeling als bijvoorbeeld 
een keyboard, maar in dit geval 
gebruik je je vuisten in plaats 
van de vingers. Sinds 2014 is zij 
de vaste beiaardier van Leiden en 
verzorgt zij elke woensdag tijdens 
lunchtijd de live marktbespeling 
van het carillon van het stadhuis. 
Toen de toren en het carillon van 
het stadhuis gerestaureerd moes-
ten worden, wilde men niet twee 
jaar lang stil blijven. Daarom werd 
uitgeweken naar de Lodewijkkerk. 
Ook hier was het carillon aan res-
tauratie toe. De helft van de hamers 
viel af en toe uit. “Niet alleen de uit-
breiding, maar ook de techniek is 
verbeterd. Dankzij de modernere 
techniek was het nu mogelijk een 
stokkenklavier op het carillon aan 
te sluiten en het is verplaatsbaar. 
En dat gaan we ook doen”, vervolgt 
Pors enthousiast. “Als het weer het 
toelaat, verplaatsen we dan het 
klavier van naar het Van der Werf-
park. Om 8.00 uur in de ochtend 
vindt hier de Koraalzang plaats die 
ik dan ter plekke kan begeleiden. 
Dat zou écht fantastisch zijn.” Voor 
meer info: www.3oktber.nl. x

Beiaardier Levina Pors achter het klavier van het stadhuis. Zij zal op 3 oktober 
in de Lodewijkkerk en het stadhuis spelen (Foto: pr/Patricia Nauta).

Taptoe, Reveille, Lunapark én het carillon speelt 3 oktober-liederen

NieuwsNieuwsDonderdag 29 september 2022 LEIDS NIEUWSBLAD 11

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


