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Spannend
Het spannendste oorlogsverhaal dat mijn
opa mij heeft verteld, gaat over een razzia
in Hoogmade. Terwijl hij met jeugdvriend
Wim deelnam aan schaatswedstrijden op
De Does, stoof de menigte plotseling uiteen. De waarschuwing
dat de bezetters in aantocht waren, op jacht naar gezonde Hollandse mannen die tewerkgesteld konden worden in de Duitse
fabrieken, ging sneller door het dorp dan de bezetters zelf.
De twee vrienden besloten instinctief om zich niet te verschansen in een greppel in de polder, maar in de smederij van de ouders
van Wim. Hij had op zijn zolderslaapkamer achter een wand een
schuilplaats gemaakt, voor het geval dat. De Duitsers voelden
kennelijk aan dat er iets te halen viel, en doorzochten de smederij
bepaald niet zachtzinnig. Ook de zolder kwam aan de beurt.
Levendig kon mijn opa vertellen over de zenuwslopende minuten, gevoelsmatig eerder uren, in de schuilplaats. Astmatisch als
hij was, mocht hij niet hoesten. Geen kik geven. Ook niet toen de
Duitsers met hun bajonetpunten door de wand heen staken, om
te controleren of daar iemand achter zat.
Een maand na mijn opa’s overlijden zocht ik begrafenisbezoeker
Wim op in diezelfde smederij, met pen en papier, om de belevenissen van de jeugdvrienden op te tekenen uit de laatst overgebleven mond. Het angstaanjagende lawaai van de militaire
schoenen op de houten zoldervloer kon hij zich levendig herinneren, de bajonetpunten daarentegen niet. ,,Dat was niet zo’’, sprak
hij stellig. ,,Ze konden er niet zo makkelijk bij.’’
Ze mogen dan misschien niet altijd even betrouwbaar zijn, de vele oorlogsverhalen die we
komende maand uit de eerste hand gaan horen,
laten we ze vooral vastleggen en koesteren.

Zaterdagmarkt Alphen was ’eigenlijk te
druk’, maar een verbod komt er niet
Erna Straatsma

Alphen aan den Rijn n De Alphense zaterdagmarkt voor Pasen was ’eigenlijk te druk’, maar burgemeester
Liesbeth Spies gaat de verkoop op
het Thorbeckeplein niet verbieden.
Dat zegt Spies in een interview met
Studio Alphen. „Op twee momenten, ’s morgens vroeg en net na de
lunch, was het spannend, en eigenlijk net even te druk.’’
Ze hoopt dat het komende zater-

dag minder druk is en wil daarom
niet tot een verbod overgaan. In ieder geval mogen de kramen tot en
met 25 april blijven staan. ,,Het
scheelt misschien dat er afgelopen
zaterdag meer mensen hun paasboodschappen wilden doen en het
heel lang mooi weer was. We hebben
er goede hoop op dat het komende
zaterdag beter gaat.’’
Volgens Spies houden de marktkooplieden zich keurig aan de opdracht om bezoekers zo veel mogelijk te spreiden. Maar de klanten let-

ten regelmatig minder goed op, aldus Spies, waardoor er soms toch
groepjes ontstaan.
De zaterdagmarkt in het centrum
van Alphen aan den Rijn is in deze
coronatijd kleiner dan anders. Alleen voedselkramen zijn toegestaan,
die met een flinke tussenruimte op
het Thorbeckeplein staan. Ook in
Boskoop is een zaterdagmarkt die
met louter voedselkramen werkt.
Kleine, midweekse, markten in de
dorpen van Alphen gaan ook door,
zij het met aanpassingen.

Binnert Glastra

Leiden n Het Leidse coronacrisisteam heeft vastgoedeigenaren donderdag een brief gestuurd met het
dringende verzoek zich flexibel op
te stellen als hurende ondernemers
vragen om betalingsregelingen en
waar nodig wellicht zelfs de huur te
verlagen.
De oproep volgt op het vorige
week gesloten steunakkoord waarin
landelijke retail- en vastgoedpartijen overeenkwamen om de pijn in
het bedrijfsleven te verdelen, met
steun van de banken en de overheid.
De hoop is dat door het opschorten
of kwijtschelden van huur leegstand
voorkomen kan worden.
,,Als iedereen in deze pittige tijd

een stapje zet zodat de pijn wordt
verdeeld, dan komen veel ondernemers deze crisis weer te boven. Daar
zijn we allemaal bij gebaat want zo
voorkomen we niet alleen banenverlies, maar ook leegstand’’, schrijft
koepelorganisatie Ondernemend
Leiden namens het crisisteam Economie, waarvan onder meer vertegenwoordigers van het plaatselijke
bedrijfsleven en de gemeente deel
uitmaken.
In het steunakkoord gaat het om
ondernemers die in april, mei en juni minstens een kwart minder omzetten, en waarvan duidelijk is dat
dit toe te schrijven is aan de coronacrisis. Nadrukkelijk wordt ook van
de huurders zelf een constructieve
opstelling gevraagd.

Leiden n De noodverordening is
glashelder: een studentenhuis is
geen gezamenlijk huishouden.
Al delen ze binnen alles, voorbij
de voordeur moeten studenten
zich gedragen alsof dat niet zo is.
Dat wringt, zeker nu in den lande
huisgenoten ook daadwerkelijk
beboet zijn voor samenscholen.

waardeerd. Eerder was met
wethouder Marcel Cramwinckel afgesproken de communicatie te verbeteren, maar daarna was er helemaal geen communicatie meer, meent voorzitter Marjolein Zilverentant.

Cijfer van de dag

600

kilo fruit en groenten
Onder het motto ’Vitamines voor ouderen, dak- en thuislozen is
donderdag in Leiden een pallet met zo’n 600 kilo aan fruit en
groenten afgeleverd bij Libertas en De Binnenvest.
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Je kunt straks een bierpakket met
zes biertjes bestellen, inloggen op
de website en dan online zes cafés
bezoeken, waar bijgekletst kan
worden en waar allerlei spelletjes
te doen zijn. Heel misschien draaft
ook Barry Badpak nog op.
Stad Leiden wilde wat organiseren om alsnog een leuke Koningsdag te krijgen, maar ook om lokale

viteit. Benodigde attributen worden meegeleverd met de flessen
bier. In de doos zitten ook een
oranje slinger en een rood-witblauw schminkkrijtje voor een extra feestelijk effect.
Wie inlogt komt terecht in een
’woning’, de cafés zitten allemaal
in verschillende ruimtes. De Respons is bijvoorbeeld te vinden in
de badkamer, Lemmy’s, The Duke
of Oz, Stadsbar Storm, De Uyl en
De Hut van Ome Henne zitten in
andere kamers. Zo kun je van bar
naar bar hoppen. „In de voortuin
hebben we een ’vrijmarkt’. Daar
kun je online bieden op spulletjes.” Je kunt je tot 22 april 17 uur
opgeven via stad-leiden.nl. De
Prins Pils Box kost 30 euro.

Binnert Glastra

Voorschoten n De Voorschotense Advies Commissie voor
woningbouw en woonomgeving houdt op te bestaan. De
commissie die de gemeente adviseert, heeft het gevoel dat
haar inbreng niet wordt ge-
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Leiden n ’Woningsdag’ belooft
in Leiden alsnog een klein kroegenfeestje te worden. Organisatie
Stad Leiden is op dit moment druk
bezig met de voorbereidingen
voor ’Willie in je woonkamer’ op
27 april.

brouwerijen en kroegen te helpen.
„We verkopen bier van brouwerijen als Leidsch Bier, Brouwerij
Pronck, IF Craft, Neptunus en
Stadsbrouwhuis en hopen zo’n
vijfhonderd pakketten te kunnen
bezorgen”, vertelt Annemarie van
Ulden van de organisatie. „De
kroegen verzorgen het entertainment. Zo kun je in de Uyl meedoen
aan zingo: er worden de hele middag liedjes gedraaid en in je bierpakket krijg je een bingokaart
meegeleverd waarop je de liedjes
kunt afstrepen. In de Re-spons
kun je meedoen met raad de plaat.
De barman draait liedjes en de eerste die de titel van het nummer
schreeuwt is de winnaar.”
En zo heeft elke kroeg zijn acti-

Leidse studenten in het nauw

Adviescommissie stopt ermee
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De longartsen Carolien Onstein en Jannie Abbink in een van de kamers die bestemd zijn voor de ex-coronapatiënten:
,,Hoe eerder de revalidatie begint, hoe beter dat is voor het herstel.’’
FOTO HIELCO KUIPERS

Basalt maakt zich gereed voor
toestroom ex-coronapatiënten
Marieta Kroft

Leiden n Het is stilte voor de storm
bij revalidatiecentrum Basalt (voorheen Rijnlands Revalidatie Centrum) in Leiden. Na de golf van coronapatiënten op de intensive cares in
de ziekenhuizen, wordt nu de revalidatiegolf verwacht. In allerijl heeft
het centrum aan de Wassenaarseweg
voorbereidingen getroffen voor de
komst van patiënten die het gewraakte virus inmiddels kwijt zijn.
,,Vooral als ze van de intensive care
komen, hebben ze nog een lange
weg naar het herstel te gaan’’, zegt
longarts Carolien Onstein.
Deze donderdag is de eerste ex-coronapatiënt aangemeld voor de Leidse
vestiging van Basalt. ,,We verwachten dat de stroom nu op gang
komt.’’ Vijf tot tien kamers met elk
twee bedden staan klaar voor ex-coronapatiënten die na hun ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen. Indien nodig kan de capaciteit
verder worden opgehoogd. ,,Hoe
eerder de revalidatie begint, hoe beter dat is voor het herstel’’, weet Onstein. ,,Een prettige bijkomstigheid
is dat we zo de ziekenhuizen ontlasten.’’
Samen met collega-longarts Jannie Abbink, andere revalidatieart-

sen en behandelaren schreef Onstein de afgelopen weken een plan
voor de revalidatie van patiënten die
corona hadden of hebben. Allerlei
medewerkers, van artsen tot verpleegkundigen en van fysiotherapeuten tot diëtisten, kregen bijscholing over hoe om te gaan met deze
nieuwe groep patiënten. ,,Sinds vorige week woensdag zijn we er klaar
voor.’’

Eerste
Op de locatie Vrederustlaan in Den
Haag is een afdeling ingericht voor
maximaal twintig patiënten die het
coronavirus nog bij zich dragen. Afgelopen week zijn hier de eerste
twaalf zieken opgenomen. ,,We verwachten dat dit doorstroomt tot
vijftig patiënten.’’
In Leiden en sommige andere afdelingen in Den Haag komen uitsluitend patiënten die niet meer besmettelijk zijn. ,,Concentratie op de
Vrederustlaan van coronapatiënten
die nog wel besmettelijk zijn, is nodig vanwege de extra isolerende en
beschermende maatregelen die we
moeten nemen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan’’,
legt Onstein uit. ,,Zodra patiënten
het virus niet meer hebben, kunnen
ze doorstromen naar bijvoorbeeld
Leiden.’’

Heel veel over het ziektebeeld
door corona is nog niet bekend. Vast
staat wel dat vooral patiënten die
van de intensive care komen, nog
een lange weg hebben te gaan. ,,Zowel fysiek als mentaal’’, legt longarts Onstein uit.
,,Wie een paar weken op de intensive care heeft gelegen, kampt met
een ernstige spierzwakte. De conditie is ver beneden peil en de longen
hebben soms blijvende schade opgelopen. Er zijn patiënten die na de ic
amper kunnen lopen. Ook zien we
veel angst, depressiviteit en posttraumatische stressklachten. In ons
behandelprogramma is er een rol
voor fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkenden,
diëtisten, logopedisten en ergotherapeuten.’’
Basalt verwacht op grond van de
huidige ontwikkelingen dat de komende maanden zo’n 1200 patiënten na hun ziekenhuisopname revalidatiezorg nodig hebben. De eerste
patiënten zijn er al, maar in de
maanden mei en juni verwachten ze
de eerste piek. ,,Hoelang ze bij ons
zullen blijven, weten wij ook nog
niet’’, zegt Onstein. ,,Daarvoor is
nog te weinig over het ziekteverloop
bekend. De een zal met vier weken
naar huis kunnen, de ander met
tien. De tijd zal het leren.’’

Voor zover het beeld nog bestaat dat
veel studenten zich niets aantrekken van de coronamaatregelen en
zich desondanks in grote groepen
ophouden in parken, feesten geven
en de anderhalvermeterregel met
voeten treden: dat klopt niet. Dat
beeld wil Hein Laterveer, praeses
van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PVKK) graag ontkrachten. ,,Ik denk dat studenten in Leiden zich in het algemeen heel netjes
aan de regels houden. Er zijn zelfs
studentenhuizen die het nog een
stapje verder voeren en strengere eigen regels hebben gemaakt. Die
staan bijvoorbeeld helemaal geen
bezoek van externen meer toe.’’

Signalen
Een rondje door de zonnige stad
brengt deze donderdagmiddag ook
geen overtredingen aan het licht.
Nou ja, hier en daar is een groepje
van drie studenten te bespeuren terwijl de noodverordening ’drie of
meer’ verbiedt, maar dat is dan omdat daaromtrent nog altijd onduidelijkheid bestaat. Ze zijn in de veronderstelling dat ze het juist goed
doen. ,,We krijgen ook verschillende
signalen van boa’s en de politie’’,
zegt een studente in zo’n groepje.
,,Die weten het zelf ook niet altijd
even goed. Vervelend, maar zij doen
natuurlijk ook alleen maar hun
werk.’’
Veelal echter is het wel bekend en
houden ze anderhalve meter afstand van elkaar. Dat zorgt soms
voor aparte taferelen, zoals aan het
Steenschuur nummer vijf, waar vier
bankjes voor de gevel staan, ook nog
eens op eigen terrein, met op ieder
bankje welgeteld één studente. Welbewust, ook al wonen ze er met zijn
twintigen.
Maar ze hebben er nog niet om
hoeven vechten. ,,Haha, nee hoor.
Nog geen problemen, we hebben
ook andere dingen te doen dan in de

Livia Parker Brady en Lucy Mullen voor de deur van Oude Singel 50. Met zijn tweeën en op afstand, uiteraard.

zon zitten. Het komt meestal vanzelf wel goed’’, zegt een van hen.
Lastig vinden ze het wel. Want ze
zijn formeel dan wel geen gezamenlijk huishouden, in de praktijk is dat
natuurlijk wel zo. Om de verspreiding van corona tegen te gaan,
maakt het niets uit, dus de studenten hebben recht van spreken. ,,We
delen de badkamer, eten samen en
gebruiken dezelfde afwasborstel,
maar samen voor de deur zitten mag
niet. Dat is wel vervelend.’’

Begrip
Niettemin tonen de studenten alle
begrip voor de situatie en maken ze
er maar het beste van. ,,Het is lastig,

want je zit binnen toch op elkaars
lip. Maar het is niet anders’’, zegt
een bewoonster van Rap 52, dat al
een officiële waarschuwing heeft gekregen. ,,Wij zaten hier ook op de
banken op afstand van elkaar, maar
we hadden laatst ook een borreltafeltje staan waar een paar jongens op
afkwamen. Toen heeft de politie ons
gewaarschuwd. Sindsdien doen we
het eigenlijk helemaal niet meer en
zitten we achter in de tuin, al is daar
alleen maar schaduw.’’
,,Wij hebben gelukkig ook nog
een dakterras en zitten nu meer
daar’’, meldt een bewoonster van
Oude Singel 50. ,,We hebben zelfs
nog overwogen om de gordijnen

maar dicht te houden zodat er geen
verkeerd beeld ontstaat als mensen
ons binnen bij elkaar zien. Onze vereniging, Minerva, heeft gevraagd
om daar ook op te letten. Maar het is
lastig dat dit voor studentenhuizen
ook geldt, want qua besmettingsgevaar maakt het geen verschil.’’

Overleg
De PKVV heeft regelmatig overleg
met de gemeente en de politie en dit
onderwerp staat daarbij ook op
agenda, zegt Hein Laterveer. ,,Donderdag hebben we het er nog over
gehad met wethouder Paul Dirkse.
We kijken of er niet toch mogelijkheden zijn. Het zou fijn zijn als je
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nog wel een beetje voor je deur kan
zitten. Maar we begrijpen ook dat
het lastig is, want je moet wel kijken
wat voor beeld dat geeft.’’
Burgemeester Henri Lenferink
ziet vooralsnog geen mogelijkheden en laat weten het beleid op dit
punt niet te willen heroverwegen.
,,Hij snapt heel goed dat het ingewikkeld is, maar het is nu eenmaal
zo dat je aan de buitenkant niet kan
zien of een groep bestaat uit huisgenoten. Ook niet voor de eigen deur,
want er kan ook bezoek zijn’’, zegt
zijn woordvoerder. ,,Dus het kan
niet anders, ze zullen zich buiten
toch volgens de noodverordening
moeten gedragen.’’

