
Selfie met.....: Literair Leiden 

LEIDEN – Op maandag 12 december 
is ‘zorg’ het dagonderwerp van Lei-
den2022. Ellen Kruyt, van de Leid-
se Amateur Fotografen Vereniging, 
maakte daarom deze foto in de Arabi-
sche Kamer van het Leids Steunloket 
Migranten. Hier is iedereen welkom 
voor   juridische hulp, hulp met de 
Nederlandse taal of algemene vra-
gen rondom de integratie. 

Drie jaar geleden startte jurist 
Rayan Younis het initiatief omdat 
hij zag dat veel migranten hun 
rechten niet kennen. Het steun-
loket is een multiculturele, 
humanitaire, sociale non-profit 
instelling en biedt gratis dienst-
verlening en streeft ernaar het 
algemeen belang te dienen. 
“Wij zijn er voor alle migran-
ten, asielzoekers, vluchtelingen 
en ongedocumenteerde migran-
ten die in Nederland verblijven.” 
 

WAT ZIEN WE OP DE FOTO? “Het inloop-
spreekuur en meertalige ener-
giehelpdesk. Tijdens het inloop-
spreekuur bieden wij laagdrempe-
lige dienst- en hulpverlening aan 
waarbij mensen van informatie en 
advies worden voorzien, worden 
doorverwezen of begeleiding krij-
gen. Bij de energiehelpdesk bieden 
wij migranten bijvoorbeeld infor-
matie, advies, en bemiddeling met 

energiebedrijven om zo afspraken 
te maken over energiebesparende 
mogelijkheden. Onze vrijwilligers 
(energiecoaches) komen bij men-
sen thuis en brengen ook direct 
gratis kleine veranderingen aan 
in huis.”
HEEFT U IN DE AFGELOPEN JAREN AL EEN 
VERANDERING ZIEN ONTSTAAN? “Wij 
bieden al drie jaar ondersteuning 
op het juridische, educatieve en 

sociale vlak aan migranten en 
niet migranten tezamen. Wij zien 
onszelf elke week groeien en nog 
meer verschil maken in de levens 
van mensen, die anders moeilijk te 
bereiken zijn. Wij zien elke dag dat 
er prachtig contact, kennisuitwis-
seling, culturele uitwisseling   en 

vriendschappen ontstaan tussen 
migranten en niet- migranten in 
Leiden.”
Op maandag 12 december vindt 
in Speeltuin Westerkwartier van 
19.00 tot 22.30 uur de activiteit 
‘Dementiezorg voor ouderen met 
een migratieachtergrond’ plaats. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

De Arabische Kamer van het Leids Steunloket Migranten biedt ondersteuning 
aan migranten (Foto: pr/LAFV/Ellen Kruyt).

LEIDEN - Leiden is de mooiste stad van 
de wereld. Leidenaar, Raadslid en his-
toricus 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 Selfie op deze plek. 
Deze keer in Selfie met….: Literair 
Leiden.

Ze worden ‘de grote 3’ van de Neder-
landers literatuur in 20e eeuw 
genoemd: Gerard Reve, W.F. Her-
mans en Harry Mulisch. Ze schre-
ven alle drie over Leiden. Ik voeg 
daar nog 3 andere grootheden aan 
toe: Jan Wolkers, Boudewijn Büch 
en Godfried Bomans. Ook zij schre-
ven veel over Leiden. Dat geldt ook 
voor de nog levende auteurs als 
Maarten ’t Hart, A.F.Th. Van der 
Heijde, Yvonne Keuls,  Arnon Grun-
berg en Ilja Leonard Pfeijfer. Ze 
hebben allemaal wat met Leiden. 
Tel daarbij Piet Paaltjens, De Came-
ra Obscura, De Schoolmeester en 
zelfs de Historiën van PC Hooft op 
en Leiden mag zich met recht stad 
van schrijvers noemen. Veel meer 
nog dan Amsterdam. “Geen stad 
in Nederland, zelfs Amsterdam 
niet, kan bogen op zo’n rijke lite-
raire traditie als Leiden”, aldus Ilja 
Leonard Pfeijfer.
Sla een willekeurige top 100 van 
beste literaire werken uit de 20e 
eeuw open en twee boeken staan 
steevast in de top 10. ‘De Avonden’ 

van Reve is er een van. Reve was 
in 1985 gastschrijver van de Leidse 
Universiteit. In die hoedanigheid 
gaf hij een aantal hoorcolleges 
en lezingen. Het andere boek in 
de top-10 is ‘De Ontdekking van 
de Hemel’ van Harry Mulisch. 
Hoofdpersoon Onno Quist brengt 
met zijn vriend en astronoom Max 

Delius een bezoek aan de Sterre-
wacht in Leiden. Mulisch was zelf 
gefascineerd door de Sterrewacht. 
In ‘De Donkere Kamer van Damo-
cles’, misschien wel het mooiste en 
bekendste werk van W.F. Hermans, 

lukt het hoofdpersoon Osewoudt 
om aan een Duitse inval in het 
pand aan de Zoeterwoudsesingel te 
ontkomen om door de Singel het 
Plantsoen te bereiken. Hermans 
had geen verleden in Leiden, toch 

schrijft hij er wel gedetailleerd 
over.
‘Kort Amerikaans’ van Jan Wol-
kers, op welke boekenlijst stond 
hij niet? Tekenschool Ars Aemula 
is de plek waar hoofdpersoon Eric 
van Poelgeest onderduikt. En stond 
Eric van Poelgeest niet symbool 
van Jan Wolkers zelf? In het boek 
‘De Kleine Blonde Dood’ van Boude-
wijn Bucht brengt de hoofdpersoon 
een bezoek aan het legermuseum 
in Leiden. Büch heeft een bijzonde-
re band met Leiden. Op door hem 
zelf uitgegeven briefpapier noemt 
hij zichzelf twee maal drs. terwijl 
hij niet een studie heeft afgerond. 
Maarten ‘t Hart heeft een bijzonder 
groot oeuvre. Een van zijn bekend-
ste boeken, ‘De Kroongetuige’, 
begint in Pardoeza, het bekende 
voormalige café in de Doezastraat. 
In ‘Het verrotte leven van Floortje 
Bloem’ van Yvonne Keuls wordt 
hoofdpersoon Floortje Bloem na 
het innemen van een flinke dosis 
drugs op advies van de dokter opge-
nomen in het Leidse Academische 
Ziekenhuis. Godfried Bomans 
schreef het schitterende boek ‘Pie-
ter Bas; de memoires van de gewe-
zen minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen’. Bijzonder 
is dat de memoires ophouden waar 
ze normaal gesproken beginnen. 
Dit klinkt een beetje vaag. Genoeg 
reden om Pieter Bas eens te lezen. 
Of een van die andere boeken waar 
Leiden een rol in speelt. x

“Geen stad in Nederland, zelfs Amsterdam niet, kan bogen op zo’n rijke literai-
re traditie als Leiden”, aldus Ilja Leonard Pfeijfer (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


