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Leidseprofessoren
Gedenkzegel
LomanLeefmans

Leiden
en omgeving

leiden * Met een speciale gedenkzegel wordt volgende maand herdacht dat }l.et 7s iaar geleden is dat
de LeidsehooglerarenRudolph Cle.
veringa, Ton Barge en Lambertus
van Holk een protestrede hielden
aan de universiteit.Daarin zetten ze
zich nadrukkelijk af tegen het ontslag van Joodse collega's door de

Duitse bezetteraanhetbegin van de
T$eede Wereldoorlog.
De redes werden gehouden op z6
november Lg4a en de drie werden
daarna ontslagen en gevangen ge
zet,maaÍ overleefdende oorlog.
Het trio is in Leiden al met stÍeatn men geëerd. Daamaast werden een
jaar geleden gedenkstenen onthuld
op de voormalige woonhuizen.van
de drie professoren, aan de Boer-

haavelaan,Rijnsburgerweg en Plantage. De postzegels verschijnen op
z6 november, de zsste gedenkdag.
Op de zegelsstaan de portretten van
de drie hoogleraren waarvoor hun
familie toestemming heeft gegeven.
Ook het logo van de universiteit is
erop terug te vinden. De velletjes
zijnte bestellen op de website van
ontwerper Frans Hemelop.
Informatie:hemelop.nl

Fotokifkdag
bli,kt succes

ZZ

tie hebben, werkten ook voor particulieren. Die foto's zijn vaak onbe.
Leiden tlcTijdens de fotokijkdag
kend omdat ze in privéverzameling'Tussen kunst en KieIC van de Uni- en zijn opgenomen. Fotohistorici
versiteit Leiden zijn drie fotoal- willen die foto's graag zien, omdat
bums opgedoken van het studen- ze bij dr agen aarteenbeter inzicht in
tenleven omstreeks r9oo. Volgens het oeuvre van dezefotografen.
conservator Maartje van den Heuvel In totaal kwamen ongeveeÍ25 partibieden de foto's eenuniek inzicht in culieren met foto's naar het bede Leidsestudentencultuur op soci- stuursbureau van de Universiteit
eteit Minerva van die tijd.,,Het zijn Leiden aanhet Rapenburg.Heel blij
heel bijzondere albums met foto's was Van den Heuvel met drie rgdevan studentenfeesten en maskera- eeuwefoto's uit Suriname.,,Uit die
tijd zijn weinig foto's bekend, dus
des."
De Universiteit Leidenhield de foto- h'et is zeldzaam materiaal." Ook dokijkdag in samenwerkingmet Inter- ken er foto's op uit Nederlands-Innationaal Fotofestival Leiden. dië.
Kunstfotografen in Leiden en omge- Van den Heuvel, fotohistoricus Flip
ving, van wie de Universitaire Bi- Bool en taxateuÍ Willem Diepraam
bliotheken Leiden werk in de collec- hoopten ook dat particulieren met
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TurennaaÍ het verleden.

FOTOCYNTHIAVAN DERBRUCGE

foto's zouden komen van de Leidse Van den Heuvel niet ontevreden soms moestenze zelfs evenwachten
fotograaf. Israel David Kiek (r8u- over de opkomst. ,,We hebben onge- voordat we ze te woord konden
1899).Die hoop bleek ijdel. Toch was veer 25 mensen op bezoek gehad. staan; dat was wel vervelend."

Aanvraagvergunning
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