
De zeventien tredes tellende trap
heeft namelijk een zeer prominente
plek in school. Je ziet hem niet al-
leen vanuit aula en ingang liggen,
leerlingen en docenten nemen hem
meerdere keren per dag.

Tredes
Dat de tredes deze donderdag on-

der handen zijn genomen, heeft al-
les te maken met de vrijdag erna. De
tweede vrijdag van december is na-
melijk Paarse Vrijdag, de dag waar-
op leerlingen in steeds meer landen

door het dragen van iets paars hun
steun te betuigen aan medeleerlin-
gen die lesbisch, homo, bi+ of trans
zijn.

Gespreksonderwerp
„En op die dag kan de trap, omdat
weinigen vooraf wisten dat dit ging
gebeuren, mooi hét gespreksonder-
werp zijn”, weet directeur Ron On-
derwater. „Lintjes hoef je er niet
voor door te knippen. Wel zullen we
rond de trap interviews houden die
duidelijk moeten maken waarom de

trap een aanwinst is en nodig is. Een
van de interviews zal zijn met leer-
lingen die het initiatief hebben ge-
nomen om een ’Gender and Sexuali-
ty Alliance’ op school te starten. Ze
maken zich er hard voor dat ieder-
een op hun school de vrijheid heeft
te kunnen zijn wie ze zijn. En als
medeleerlingen vragen hebben in
die richting, willen ze er ook voor
hen zijn. Het is echt voor en door
leerlingen die ook zelf met die vra-
gen bezig zijn of zijn geweest. In
mijn ogen maakt dat het speciaal.”

Ook na Paarse Vrijdag houden de
traptredes hun robuuste alumini-
um panelen in regenboogkleuren,
onderstreept de directeur. „We wil-
len permanent campagne voeren,
zoals dat in de politieke wereld heet.
Dus niet alleen in mooie jasjes de
straat op gaan in verkiezingstijd,
maar het hele jaar door met onder-
werpen als dit bezig zijn. We besef-
fen daarbij dat het, ook op school,
nog niet voor iedereen vanzelfspre-
kend is dat je openlijk kan zijn wie
je wilt zijn.’’

Visser ’t Hooft Lyceum Leiden wil er met regenboogtrap voor iedereen zijn

De dag voor Paarse Vrijdag wordt de laatste hand gelegd aan de regenboogtrap in het Visser ‘t Hooft Lyceum. TACO VAN DER EB
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’t Visser’ is er, met trap, voor iedereen
Paul van der Kooij

Leiden ! Twee vliegen in één
klap. Dat slaat het Visser ’t Hooft
Lyceum in Leiden met de regen-
boogtrap die deze donderdag is
gecreëerd. De school aan de Ka-
gerstraat is verlost van het ietwat
kale trappenhuis en laat boven-
dien heel duidelijk zien er voor
iedereen te willen zijn, ongeacht
afkomst, gender, seksualiteit en
levensovertuiging.

Leiden ! Aanleiding was een nieu-
we vraag aan de gemeenteraad om
dik vier ton toe te voegen aan het
krediet voor de verbouwing van het
stadhuis. Niet alleen wordt het ver-
bouwde stadhuis een jaar later op-

geleverd, de kostenoverschrijding
van het budget neemt exorbitante
vormen aan. ,,Dit is een feestje van
de teleurstelling’’, begon VVD-
raadslid Dorien Verbree haar be-
toog. ,,Bij de aanbesteding is de be-
groting te optimistisch ingeschat en
nu is er weer verhoging van budget.
Het project is volledig uit de klau-
wen gelopen. We zijn het vertrou-
wen in goed management kwijt.’’

CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie
deed er een schepje bovenop, toen
zijn collega Varit Köroglu van coali-
tiepartij D66 zalvende woorden
sprak en de wethouder in bescher-
ming nam. Zij had immers steeds de
raad bijgepraat over het project en
de tegenvallers die hadden plaatsge-
vonden. ,,Er gaan dingen niet goed,
maar het is een oud pand en dan heb
je tegenslagen. Jammer’’, vond Kö-
roglu. ,,Niet alles is te voorzien.’’

Die ’wegkijkende rol’ schoot Blei-
jie in het verkeerde keelgat. ,,Als
meneer Köroglu vindt dat het alle-
maal niet zo’n vaart zal lopen, vraag
ik me af af wat we met 39 raadsleden
doen met onze controlerende rol?
Als we die nu niet pakken, kunnen
we de gemeenteraad wel opdoeken.
Als er een moment is om een wet-

houder terug te fluiten, is het nu. Ik
kan wel janken, want het is een be-
droevend dossier. De wethouder is
niet ’in control’ en dan druk ik me
nog heel voorzichtig uit. Ze was ge-
waarschuwd en we hebben ons de
blaren op de tong gepraat. het hele
project loopt budgettair en plan-
ningtechnisch volledig uit de pas.
Dit is niet de tweede steen, maar de
achtste steen waar de wethouder
zich aan stoot. Wat moet een wet-
houder nog meer doen om op te
stappen? Het CDA overweegt een
motie van wantrouwen. Tegen het
hele college.’’

Ook Pieter Krol van de Christen-
Unie vroeg zich af hoe de wethouder
weer controle over de zaak krijgt.
D66’er Köroglu sprak daarop de
hoop uit dat alle tegenvallers inzake

de verbouwing van het stadhuis niet
structureel zouden worden. Verbree
reageerde onthutst: ,,Het is al struc-
tureel. En we weten nu al dat er weer
tegenvaller aankomt.’’

Waar PvdA-lid Tiny Klever (,,Ze
heeft ons altijd op de hoogte gehou-
den’’) en GroenLinkser Marcel Ter-
louw (,,Ik zie hoe hard ze werkt’’)
nog een lans braken voor coalitiege-
noot Damen, zagen de overige
raadsleden de problemen. Zij wil-
den evenwel niet zo ver gaan dat ze
een motie van wantrouwen zouden
steunen. Lianne Raat (PvdD): ,,Het is
een hoofdpijndossier en een motie
van wantrouwen is zwaar, maar op
dit dossier wellicht terecht. Wij zijn
bang voor nieuwe konijnen die uit
de hoge hoed komen, dan wel lijken
die nog uit de kast vallen.’’

STADHUIS Kritiek zwelt aan: ’Wat moet een wethouder nog meer doen om op te stappen?’

Damen ligt onder vuur
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Wethouder Marleen Damen (PvdA) ligt onder vuur
inzake de kostenoverschrijdingen bij de verbouwing
van het Leidse stadhuis. Het CDA overweegt een
motie van wantrouwen tegen het hele college, na-
dat de VVD donderdagavond de aanval opende tij-
dens de raadscommissie Werk en Middelen.


