
Selfie met….: Betaald voetbal 

LEIDEN – Op 22 november is ‘kleur’ 
het dagonderwerp van Leiden2022. 
Daarom maakte Helene Roelofs van 
de Leidse Amateur Fotografen Vereni-
ging dit kleurige palet uit de Leidse 
regio. Een kort gesprek met Inger 
Groeneveld, adviseur historisch 
stadsbeeld van Erfgoed Leiden, over 
hele andere kleuren dan die we zien 
op de foto, namelijk het Leids kleu-
renpalet. 

WAT IS HET LEIDS KLEURENPALET? “Een 
verfkleurenkaart met een selec-
tie van de historische kleuren die 
gevonden zijn in de vele kleuron-
derzoeken op historische, vooral 
17de, 18de en 19de-eeuwse, voor-
gevels in de Leidse binnenstad. De 
waaier heeft behalve historische 
okers, groenen en roodbruinen 
en ook materiaalkleuren zoals 
zandsteen- en hardsteentinten, en 
enkele warme houtbruinen. In het 

bijbehorende boekje ‘Van de Leid-
se schilders met te grootte quast’, 
geschreven door Olga van der 
Klooster, staat meer uitgelegd over 
de achtergrond van dit kleurenpa-
let en de geschiedenis van verfpig-
menten en toepassing op gevels in 
Leiden.”
WAT MAAKT DEZE KLEUREN TYPISCH 
LEIDS? “Ik vind zelf, en hoor ook van 
anderen: de warmte van de kleu-

ren, vooral de warme zandsteen-
kleuren. Kleuronderzoekers zijn 
soms verbaasd dat Leiden zoveel 
okergeel heeft, maar ze vinden die 
kleuren ook echt op de kozijnen en 
gevels van oudere panden. Leide-
naren zijn over het algemeen heel 
enthousiast over historische kleur-
herstel. Als je écht de authentieke 
kleuren van je voorgevel wil terug-
brengen op basis van kleuronder-

zoek, raad ik de Leidse kleursubsi-
die aan.”
HOE KUNNEN MENSEN AAN DEZE KLEUREN 
KOMEN? “Elke schilder in Leiden 
kent deze kaart wel. En het boekje 
en kaart is verkrijgbaar in de boek-
winkel. De kaart is bedoeld om 
mensen zelf een richtlijn te geven 

wat acceptabele historische kleu-
ren zijn in een beschermd stads-
gezicht. Let wel op, monumenten 
mogen niet zonder omgevingsver-
gunning van kleur wijzigen. Ook 
is het verstandig om welstands-ad-
vies te vragen bij het overschilde-
ren van gepleisterde gevels!”. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Kleurige creaties in de Leidse regio (Foto: pr/LAFV/Helene Roelofs).

LEIDEN – Leiden is de mooiste stad 
van de wereld. Leidenaar, Raadslid 
en historicus Joost Bleijie gaat op 
zoek naar de mooiste plekken in 
de stad en de mooiste verhalen die 
achter de Leidse plekken, personen, 
gebeurtenissen of producten schuil 
gaan. Uiteraard maakt hij een Sel-
fie op deze plek. Deze keer in Selfie 
met….: Betaald voetbal in Leiden.

Eens in de zoveel tijd trekt een 
of een aantal sportliefhebbers de 
stoute schoenen weer aan om te 
kijken of betaald voetbal in Leiden 
mogelijk is. Waarom ook niet? Als 
toch kleinere gemeenten als Hee-
renveen, Alkmaar, Volendam en 
Waalwijk Eredivisievoetbal bin-
nen de gemeentegrenzen hebben, 
waarom zou dat dan in Leiden 
niet kunnen? Aan de basketbal-
lers van ZZ kunnen we zien dat 
Leidenaren best chauvinistisch 
zijn als het om hun sporters gaat. 
Daar zit het iedere thuiswedstrijd 
bomvol Leidenaren die ‘hun’ bas-
ketballers aanmoedigen. Dat zou 
toch bij de ‘moeder aller sporten’, 
voetbal, ook moeten kunnen. 
Het is niet zo dat er in Leiden nooit 
betaald voetbal gespeeld is. Voet-
balvereniging Uit Vriendschap 
Saam, opgericht op 1 april 1914, 
werd op 27 april 1955 door de 
KNVB toegelaten tot het betaald 
voetbal. UVS gaat voetballen in de 
eerste klasse C, waarin het onder 
andere tegen ZFC uit Zaandam, 
tegen Volendam en tegen de Oos-

terparkers uit Groningen speelt. 
De Oosterparkers-uit, dat zal een 
lange busreis geweest zijn! KFC 
uit Koog aan de Zaan wordt kam-
pioen. UVS, dat toen nog voet-
balde aan de Wassenaarseweg in 
een accommodatie waar plek was 
voor bijna 10.000 toeschouwers, 
degradeerde naar de 2e divisie. 

Cor van der Zeeuw werd met 25 
doelpunten in 30 wedstrijden 
knap derde op de topscoorders-
lijst. In de tweede divisie houdt 
UVS het 6 seizoenen uit. Wie 
weet komt dat wel door de toen-

malige trainer Piet Kantebeen, de 
oude spits van Feyenoord die vlak 
voor de Tweede Wereldoorlog in 
78 wedstrijden 49 doelpunten 
maakte. Kantebeen is een van 
de Feyenoorders die in 1937 de 

openingswedstrijd van de Kuip 
speelde. In 1962, Piet Kantebeen 
is dan al vertrokken, wordt UVS 
laatste en keert het terug naar de 
amateurs. Een periode van 7 jaar 
betaald voetbal in Leiden wordt 
daarmee definitief afgesloten. 
Leiden heeft sowieso wel wat 
met voetballen, zeker in de 20e 
eeuw. Ook clubs als Lugdunum en 
Roodenburg hebben in het verle-
den langdurig op het hoogste lan-
delijke amateurniveau gespeeld. 
Leuk weetje over Lugdunum: die 
club komt voort uit de in 1910 
opgerichte voetbalclub TAVENU 
wat staat voor Tot Algemeen Ver-
maak En Nuttig Uitgaan. Samen 
met UVS bleken deze clubs de 
‘kraamkamer’ te zijn voor een 
hoop latere betaald voetballers. 
‘Good old’ Wim Rijsbergen, Tim 
de Cler, Glenn Helder, Alphons 
Groenendijk en Erik Falkenburg 
begonnen allemaal in Leiden 
met voetballen. Ze schopten het 
allemaal tot de landelijke top. 
Ondanks de hevige concurrentie 
van Tweede Divisieclubs uit de 
Duin- en Bollenstreek, maken 
nog steeds de nodige talentvolle 
voetballers uit Leiden de overstap 
naar een jeugdopleiding van de 
Nederlandse top. Betaald voet-
bal in Leiden zou deze talenvolle 
voetballers wellicht hier kunnen 
houden. Dan hoeven we niet meer 
naar de Kuip, het Kasteel of de 
Arena om te juichen voor ‘onze’ 
toppers. x

Welke Leidse sportbestuurder begint de discussie weer eens over betaald 
voetbal in Leiden? Wie weet kan het er nu wel van komen! (Foto: Joost Bleijie). 

Joost Bleijie gaat op zoek naar de mooiste plekken in de stad en de mooiste verhalen erachter 
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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


