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LEIENAARS door Hans Fleesterrnans

Zwembaden Het oudste Leidse zwembad, Rhijnzigt aan de Morsweg, zullen weinig

Leienaren nog gekend hebben. Het sloot in 1907. Pas in 1915 kwam er een nieuw bad,

in het Rijn-en Schiekanaal. Dat hield het 20 jaar vol, maar werd toen door de GGD
gesloten wegens de ziekte van \X/eil met dodelijk afloop. Het bekendste bad is

onget§/i,feld De Overdekte aan de Haatlemmerstt^ t, het zwembad in de voormalige

Mon Pèrekerk. Er gingen steeds minder meflsen naar de kerk in de binnenstad, dus die

kerk sloot - op 8 juli1,934 - zijn deuren. Er ontstond al gauw opschudding in Leiden

toen het gerucht ging dat het gebouw in een zwembad zou worden omgetor.erd. Dat
'§ias toch godslasteringl Maar 't kwam er wel, dat bad. De toren werd weggebroken, net

als de gaanderij met kolommen. Er werden twee bassins aangelegd, één in het

middenschip en één in het koot. En er kwamen badcellen, douches en wc's. Eind mei

was de sloop van de kerk begonnen, in november werd het bad geopend. Ongeveer

50.000 meflsen hebben hier, in het'Godfondsenbad', leren zwemmen onder de slogan:

'Vroeger kon je hier je zieltje wassen en nu je kontje'. rn 1979 werd het bad gesloten.

Nummer 137

Aprit 2013

oplage 2700

Redactie Clatiet Boeye,

Matj olijn Pouw, Chatlotte Boschma,

Carla van det Poel

Inlevedng van de stukken

voot de volgende ktant

22 augustus 2013 bii de redactie:

info@pieterswijk.nl of
Hart \.an de Stadkrant,

Postbus 11016, 2301 EA Leiden

www.pieterswijk. nl

IN DIT NUMMER O.M.I,.
IN GE5PRËK MET FELIX OUARiÉRO,

DE MUZIEKLIEFDE VAN BAREND KRAAL,

OMNIA FAUSTA, DE TOEKOMST VAN

DE BREESTRAAT EN ROGER BUSSCHOTS

Zwem- en Badinrichting Rhijnzrcht aan de Morsweg rond 1900 maket onbekend (collectie RAI)



ts Gravesande

Zoals dat met zoveel panden langs het Rapenburg het

geval is heeft er aanvankelijk iets andets gestaan. In het

begin van de 18de eeuw vieÍd in nauwelijks een jaar tijd
de voorpartij drastisch vernieuwd. Toen ontstond de

huidige gevel door toedoen van de toenmalige eigenaar,
'§7i11em 

Jacobs 's Gravesande, een befaamde hoogleraar

in de wiskunde. Zljn colleges werden in 1737 zelfs

gevolgd door de Franse filosoof Voltaire, omdat 's

Gravesande de theorieën van Newton zo goed kon
uideggen. Het is niet onmogeliik dat Voltaire ook bij de

professor thuis over de vloer kwam, want hii had een

fantastische verzameling instrumenten laten

vervaardigen'\\ïaarmee je tegenwoordig op de middelbare

school aangenaarn beziggehouden wordt, maar die toen

heel ongewoon waren. Veel van die instrumenten, nu in
de collectie van het Boerhavemuseum, verkeren nog in
een onberispeliike staat.

De achtetkant van het §Vallon aan de Papengracht na de uitbreidingvn 1892,

foto Internet

Een verrader

Niet alle bewoners van Rapenburg 12 zlin van dezelfde

importantie geweest als deze ts Gravesande. Van een

heel andere orde was bijvoorbeeld anderhalve eeuw

eeÍdeÍ ene Cosmas Pesquarensis. Met deze

oorspronkelijk uit de streek rond Turijn afkomstige

pandjesbaas en geldschieter had men een verrader

binnen de Leidse muren, maar toen dat was uitgekomen

ging hij zijn gerechtvaardigde gatg nàar het Gerecht,

waar hii werd onthoofd. Dat was in 1587. 'Pandjesbaas

en geldschieter' klinkt wat denigrerend voor een kolonel

uit het leger van koningin Elisabeth I van Engeland. Dat

laatste moet hii zijn geworden door toedoen van de

graaf van Leicester die ook a^flhet Rapenburg v/oonde,

net aaÍt de andere kant op de hoek van het grachtje dat
wij tegenwoordig kennen als de Langebrug. Daar stond

toefl een voormalig klooster, waar Leicester zijn intrek
had genomen. Op een handige manier wist de graaf min

of meer buiten schot te blijven. De samenzweeÍders

vergaderingen werden niet in het 'Prinsenhof--zoals dat

oude klooster heette--gehouden, maar ten huize van

Pesquarensis. Het was niet gering wat de

samenzweeÍders van plan waren, Een van de Leidse

garnizoenscommandanten moest een stadspoort in

handen zien te kdjgen. Via de zo vrijgekomen route

zouden de Leicester gezinde troepen de stad kunnen

binnenmarcheren. De belangrijkste magistraten zouden

v/orden gegijzeld. Van der §7erff en Van Hout stonden

allebei op de lijst, màar het kwam gelukkig niet zover.

Ook een andere bewoner van Rapenburg 1,2 had in het

complot gezeten: Hobbe Florisz., gemeenteraadslid en

goudsmid. Hij wist aan arestatse te ontkomen en

vluchtte de stad uit.

Zo kur, ie uit iedere eeuw wel iets te voorschijn halen

wat zotn huis doet hedeven. Maar de vraag was hoe het

huis aan zljn naam'Het §flallon' gekomen is. Die dateeÍt

dus uit 1886, toen de §Taalse Gemeente eÍ eeÍr

ziekenhuis van maakte. Er is toen inwendig zoveel

veranderd dat er van de oorspronkelifke indeling weinig

meer is terug te vinden. \il/e kunnen dus niet goed meer

n^g àn hoe het huis er aitzag in de tijd van vroegere

bewoners zoals de 17e eeuwse arabist en mathematicus

professor Gool, of de hoge Leidse ambtenaar uit de 18e

eeuw Petrus Cuneus, of de 19e eeu\r/se predikant-dichter

Bernard ter Haar. §lie nu langs het §Tallon loopt ruikt
niet meer de lucht van lysol, maar verschaald bier en

hoort de discostampers. .

Charlotte Boschma

ln gesprek met,.,
ROGER BUSSCHOTS

Leidse Maming
Vaak, .als ik over het Gerecht loop, zie ik Roger

Busschots, de charmantste Vlaming van Leiden, met ztt'r
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MacBook bii het l{offiehuisje zttter,. Roger Busschots
heeft samen met ztjn tweelingbroer Robert het bedrijf
Infofilm, dat producdes voor musea en culturele
instellingen maakt: films, 3D animaties, digitale en

nieuwe media, apps voor smartphones en tablets. In
Leiden hebben ze onder andere gewerkt voor de
Lakenhal, Museum Boerhaave, het Rijksmuseum van
Oudheden, de ÉIortus Botanicus, het Sieboldhuis,
Museum Naturalis efl Museum Volkenkunde. Zo
maakten ztj voor het Rijksmuseum van Oudheden de
documentaire 'Goden en Mensen' met Frédéric Bastet,
voor de Lakenhal de expositie 'De Passie van Leiden',
waarin beroemde Nederlanders die iets met Leiden te
maken hadden zoals Jan \Woikers, Paul van Vliet en
Bettine Vriesekoop, een object van zichzelf en een
object uit de Lakenhal kozen en in een video hun keuze
uitlegden, voor Boerhaave vele 3D animaties om
moeiïjke instÍumenten te visualiseren en voor
Volkenkunde onder andere een prijswinnende
documentaire over de Japanse theeceremonie. De
afgelopen tijd is Roger bezig geweest met ontweÍpefl en

inrichten van het Bezoekerscentrum Stertewacht van de
universiteit in het souterrain van de gerestaureerde

Sterrewacht. Momenteel is daar een expositie over het
Spectaculaire Heelal met gratis rondleidingen door
studenten sterrenkunde.

op het Gerecht, foto Chadotte Boschma

Twitteren
Op het terras van het I{offiehuisje is hij vooral bezig
met twitterarbeid. Hij t§/ittert onder dir.erse namen:

@ltidenopdekaaÉ, @Stemewachtnl, @Infoflm,
@RagerBusschots, maar voorai onder de n am

@Museammedia, waarbll hii alles wat eÍ op
museumgebied gebeurt, wereldwijd doorgeeft aan 18.000

volgers. Dat kan bijvoorbeeld ga n oveÍ een

tentoonsteliing, een nieuwe app, een subsidie die
toegekend is, musea die samenwerken, dat soort dirigen.
Daarnaast onderhoudt hii voor Nederland en

Vlaanderen de twitter-account @Museumruedia_nl met
bijna 7.000 musea, cuiturele instellingen, journalisten,
etc. die zijn tweets volgen. 'Twitteren en nieuwe media,
v/e vinden het prachtig,' zegt hii, 'Ben altijd al

geobsedeerd ge\r/eest door 'massamedia'. §7e maakten
als kindje de radio al open om te kiiken of eÍ een
mannetje in zat.'

Een tweeling
Het lijkt bepalend voor hem, dat hij Vlaming is en dat hij
de helft is van een eeneiige tweel_ing. Zl1n broer en hlj
zijn onafscheidelijk en niet uit elkaar te houden. Het is

mogelijk dat dit interview niet
met Roger maaÍ met Robert
gehouden is. Het is zelfs

mogelijk dat Robert Roger is,

en andersom, omdat hun
moeder ze de eerste maanden

ook niet uit elkaar kon houden,

en na het wassen de naam-

armbandjes op goed geiuk
omdeed. Dat hij Vlaming is, zelfs na veettig jaar in
Holland, is zijn r.correcht en zljn manier van doen. ,Ik

ben geboren in Àntwerpen. Ons moeder schrok dat ze

een tweeling kreeg, het was volkomen onvefiÀ/acht. §7e

waren twee schaÍminkels. Mijn zus, die zeven jaar ouder
is, vond het maar niets dat het er twee .v/aren. En zulke
mageÍe spfotten. In Àntwerpen v/as het gewoonte te

vertellen dat kinderen met de Congo-boot gebracht
werden, en ons moeder zet dat ze ons allebei had
moeten nemen, omdat we de laatste twee waren.'

Hierboven foto van de tu'eelng Roger en Robert met vader Gustaaf
Busschots in hun geboortestad Àntv'erpen

Hun ouders
Zijn ouders waren heel verschillend. Zlin moeder,
Angèle, kwam uit een familie van rijke veehouders uit
Sint-Niklaas. In de jaren dertig trokken veel mensen uit
de dorpen naar de grote steden om te vierken. Zo kv,tam
ook zlj naar Antwerpen. Zljn vader, Gustaaf, oÀvei
Stafke, kwam uit Heist-op-den-Berg, bon-vivant en een

chatmante levensgenieter. Hij reed een grote Hadey
Davidson en deed mee aan motorwedstrijden van
Brussel naar Parljs.In de jaren twintig ging hij naar New
York en daar werd hij liftboy in het Empire State
Building en later brandweerman.Maarja, vediefd op een

meisje uit Sint-Job-in-'t-Goor, moesr hij wel terug.

Roger Busschots bij het

tl



Uiteindelijk werd dat niets. Hij ontmoette Angèle en zij

trouwden in 1939. In de oodog z^tttti in het verzet en

later was hij daarom jaarlijks op het paleis bij Koning
Boudewijn.

Belangstelling
De tweeling Busschots deed alles samefl en had dezelfde

interesses. Muziek, talen, kunst. Ze gingen op zaterdag

naar de kunstacademie om te tekenen en te schilderen.

Ze bestudeerden vteemde talen, Japans, Russisch en

Bahasa Indonesia. Ze leenden etnische muziekplaten,

namen de muziek oveÍ op de bandrecorder en tikten de

teksten uit. Ravi Shankar, Pygmeeën-muziek, hoe

moeilijker hoe interessanter. Ze hadden een gÍote

belangstelling voor vreemde culturen: 'Toen we een jaar

of veertien waÍen zljn we een keeÍ naar het Koninklijk
Museum voor Midden Afrika in Ten'uren gelift het
Congo Museum. §7e hadden eÍ in een oud boekje over

gelezen. Het was prachtig, zoiets als Versailles. Buiten
stond een gÍote olifant en binnen was een enorme hal.

We vroegen aan de balie medewerker of we met de

directeur, Frans Olbrechts mochten spreken? Die bleek

toen tien jaar daawoor al ovededen. De nieuwe directeur
heeft ons urenlang rondgeleid en de zolder en de depots

Taten zien. Dat was het momeflt dat we besloten iets met
antropologie te gaan doen.'

School
Toch werd het eerst een andere opleiding, omdat de

ouders gr^ g z^gen dat ze offi,cier werden bij het leger of
bij een bank gingen werken. Het leger leek hun niets,

daarom gingen ze naar een school waar ze stenografie en

boekhouden leerden. Daar vielen ze uit de toon: 'De
leraarMoraal vroeg op een dag in de klas: "Wie van jullie

v/eet het verschil tussen mens en dier?" Iedereen zweeg.

'Maar Robett en ik staken ons vingertje op. En Robert
zei: "het verschil is bipedale locomotie en een

nauwkeurige symbolische communicatie". De hele klas

lag dubbel. Het was onze vertahng uit een Engels

antropologieboek. Vaak moesten we referaten houden in
het Engels, Duits of Frans, eÍt vrii kozen dan

onderwerpen als primitieve kunst. Aan het eind van het

eerste jaar zeiden ze, jullie zitten hier verkeerd. Jullie zijn
zo erudiet en zo met kunst bezig, juilie moesten niet op

een bank weÍken.'

Naar Leiden
De Busschots besloten toch maar antropologie te gaan

studeren. Ze kozen voor Leiden: lVe kenden Zeeland

en Scheveningen en vonden dat prachtig. In die tijd was

'Brandend Zand' van Anneke Grönloh een hit, dat

vonden we mooi, en Hollandse meisles waren zo leuk.'

Zo zljn ze in 1.967 begonnen, eerst een jaar ín
Scheveningen en toen zljn ze verhuisd n ar de

Groenhovenstraat. De studie Jiep goed, maar ook hier
'v/aren ze buitenbeenties, ze vielen op als tweeling, door
hun taalgebruik en hun ouderwetse pak (twee-halen-één-

betalen). Maar de studententijd was leuk, met veel

vrienden en vriendiflnen. Natuudijk werd deze tweeling

allebei vediefd op dezelfde meisjes. Toestanden.

Het filmvak
Roger was altiid bezig met kunst. Hij woonde en werkte
toen in het Boerhaave gebouw voordat het een museum

werd. Hij had het heie pand, maakte kunstwerken op

papier, monotypes, deed performances en exposeerde.

Al tijdens hun studie maakten en monteerden Roger en

Robert antropologische fllms, onder andere voor het
Museum voor Volkenkunde, en na hun afstuderen in
1975 rolden z1j als vanzelf het vak in. Robert werd
docent visuele antropologie aan de universiteit in
Nijmegen en docent '16mm filmtechnieken' aan de

Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam.
Roger was kunstenàar en {ilmmaker. In Volkenkunde
leerde ht1 ziin vrou\r/ kennen. De trein reed niet en

daarombleef ze een nacht bij Roger logeren. En bleef.

Ze kieperde alle vriendinneties de deur uit en stelde orde

op zaken. Het einde van een wilde tiid, maar wel het
begin van een gezin, samen kregen z1j twee zonen, Luc

en Niels.

In 1980 kreeg de Franse filmmaker en antropoloogJean

Rouch een eredoctoraat in Leiden. Zljn vfienden Joris
Ivens, wereldcineast en Henri Storck, Belgische

documentaitemaker, kwamen ook naar Leiden. Roger:
lX/ij hebben toen een f,Im gemaakt van deze drie

vrienden op het strand van Katwijk "Cinemafia". Het
was een huis-tuin-en-keukenfilmpje, m^àr toch een

groot succes op het filmfestival in Rotterdam en Betlijn.
In de film spreken de mannen over hun verleden en hun
motivatie en inspiratie. Dat was bij alle drie "Nanook of
the North", een prachtige documentaire over een

Eskimofamilie.'

Zo vadet, zo zoort
In 1983 richtten ze Infofiim op. In Marokko namen zlj

muziek op voor het Koninklijk Museum van Midden
Afrika, het museum l\raar ze als kind de antropologie
ontdekten. Ze maakten films voor de IKON-televisie en

NOS-paspoort, en voorJichtingsfilmpies voor
allochtonen in het Kaapverdiaans, Turks, Chinees,

Berbers en Marokkaans Arabisch over tandzorg,

voor de Pleters' en Academiewiik en Levendaöl.West



tuberculose enzovoort. Toen de sector allochtonen
wegviel omdat de tweede generatie opgroeide, gingen zij
meer doen vooÍ musea en universiteiten.

De zonen van Roger hebben een eigen bedrijf opgericht,
Cinemaffra, genoemd naar de film met h,ens en Rouch,
en - hoe kan het ook anders - ze maken ook fiIms en
ptoducties vooÍ musea. Roget is er trots op dat zij de

fakkel gaan oveÍnemen. Hrj is echter zelf niet van plan
om het rustiger aan te gaan doen. Hij is alweer bezig met
nieuwe ideeën voot Leiden en gàat meedenken over de

vormgeving van de §íall of Fame in het nieuwbouw-
project BetàCampus l.an de Leidse univetsiteit. 'Ik kom
gra:ag tot rust en nieuwe ingevingen op terrasjes in
I-eiden, en het allediefst op het meesr historische en
mooiste plekje van Leiden: het I(offiehuisje bij 't
Gerecht' zegthlj. Meer over deze Leidenaar is te vinden
op about.me/rogerbusschots .

Projectontwikkeling
DE BREESTRAAT: STAAT VóóN DE ZOMER DE

TOEKOMST VAST? door Jan pieters

Wat zou het moeten worden?
Het gaat er om spannen. \Wat doen we met de

Breestraat. Verklinkeren? Àsfalt? Veel minder dan 700

bussen peÍ dag? Hoeveel minder dan?

Voetgangersgebied? V/aat laten we de bussen, taxi's,

stadsbusjes en fietsers dan? §7ordt het een shared space,

waarin alle verkeer - ook voetgangers - kriskras door
elkaar heen gaat, of komen er gemarkeerde stroken waar

of voetgangers, of fietsers, of busjes de baas ziin.
I{omen er stoepranden? §Tethouder Strijk denkt dat hij
voor de zomet een concreet plan heeft. Een hele toer
§/ant Leiden trekt niet alleen aan de touwtjes. Voor de

Provincie is Leiden, niet alleen een stad met eigen

belangen, maar ook een verkeersknooppunt. Hoe sneller

bijvoorbeeld de Zoetermeerder via Leiden CS in
Noordwiik is, hoe liever het busmaarschappij Ardva is.

Omrijden over de Churchillaan, §íitte Singel, of
Hooigracht, of met maar 1,5 km door de Breestraat, dat
is om op je nagels te bijtenen, en duur. Dat vindt Arriva
ook.

Zoveel hoofden zoveel zinnen?
Tegenstellingen en vragen te over, ma^r er is toch ook
een brede consensus aan het ontstaafl. E,r djden echt

veel te veel bussen door de Breestraat, waar mensen in
zitten die niet eens in Leiden moeten zljn. Daar is

eigenlijk iedereen het wel over eens. IGn je die niet langs

een andere toute n at het station brengen? Er is een

breed draagvlak in de gemeenteraad om de Breestraat

veel aantrekkelijker re maken als 'verbl,ijfsgebied'.

Misschien wordt het zelfs alleen rnaàr

voetgangersgebied, voor een groot deei van de dag. Dat
laatste plan §/oÍdt sterk ondetsteund door de

winkeliersverenigingen.

De Breestraat jaren 60 toen eÍ nog trams, bussen en auto,s rvafen. Veel lijkt
er niet vetanderd

Stadslab heeft een plan ontwikkeld voot een mooi
ogende Breestraat, dat veel bijval heeft gekregen. De
vorige keer hebben we daarover bericht. Over een paar

grote lijnen lijken de partijen in de gemeenteraad het

eens te zijn, maar de details zljn helaas erg belangrijk.
Het wordt een kwestie van maatvoering, uitgaande van
het plan van Stadslab. Maat wat vooÍ de een detail is, is
voor de ander hoofdzaak. Ondertussen roeren zich ook
mensen die helemaal niets zien tn de Breestraat als

verbJijfsgebied en de baians door laten slaan naar de

doon oerfunctie. Tot hen behoren bijvoorbeeld Frits
van Oosten en Laurens Beijen. De laatste heeft om zijn
standpunten te kunnen ventileren besloten zijn functie
als voorzitter van de Referendumkamer neer te leggen.

Hlj zou gezegd hebben: 'AIle varianten die $/orden

besproken z1)n bljzonder nadelig voor het openbaar

vervoer en de fietsers. Daar maak ik me zorgen over.' Er
is ook nog een kans dat er een referendum komt.

rJ7at vinden onze wijkbewoners?

Voor de bewoners vafl onze wijk is dit onderwerp nog
belangrijker dan r.oor de meeste andere stadsbewoners.


