JAAR V E R S LAG 2 0 1 6
Ook in 2016 heeft het genootschap maar beperkt gebruik kunnen maken van de beiaard
wegens de restauratiewerkzaamheden aan de toren. In het voorjaar werden de
werkzaamheden afgerond. Helaas konden voorgenomen reparaties en verbeteringen aan
het carillon nog niet worden gerealiseerd. Met de gemeente wordt overlegd of dit alsnog in
2017 of 2018 kan geschieden.
Op 9 juni 2016 was het 400 jaar geleden dat de bekende Leidse musicus Cornelis
Schuyt overleed. Hij was componist, stadsorganist van de Pieterskerk en tevens
stadsbeiaardier.
In juni werden speciale melodieën met muziek van Cornelis Schuyt op de (half)uur en
kwartierslagen van het carillon gezet. Die kwartiermelodieën worden in het vakjargon
versteken genoemd.
Op zaterdag 11 juni vond van 13.30 tot 14.00 een speciaal Schuyt-concert plaats vanaf de
stadhuistoren door de beiaardier Christiaan Winter.
De herdenking van Schuyt werd met name georganiseerd door het blokfluitensemble
Praetorius, in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Leiden, BplusC, en Erfgoed
Leiden. De activiteiten vonden plaats op 11 en 12 juni.
Vanaf maandag 6 juni a.s. werd het liedje Laat je zoon studeren en een aantal andere
nummers van het vermaarde Leids Studenten Cabaret vanaf de toren van het Leidse
stadhuis ten gehore gebracht.
Eind jaren vijftig van de vorige eeuw had het cabaret van Paul van Vliet, Liselore Gerritsen,
Floor Kist en Kaj van Oven groot succes met liedjes als Laat je zoon studeren, De
aardappeleters, In Leiden sind die Nächte lang en Is er een notabel in de zaal?.
Op initiatief van Floor Kist en Kaj van Oven heeft de beiaardier Levina Pors acht
bewerkingen gemaakt voor de spelcomputer van het carillon. Deze waren in juni elk kwartier
te beluisteren. Levina Pors heeft op 6 juni deze versteken gepresenteerd en op die dag ook
verscheidene liederen van het Leids Studenten Cabaret ten gehore gebracht.
Floor Kist en Kaj van Oven hebben de presentatie en het concert bijgewoond.
De melodieën zullen op bijzondere Universiteitsgebeurtenissen te horen zijn (zoal de Dies op
8 februari en de Opening van het Academisch jaar op de eerste maandag in september).
Er werd in de media veel aandacht aan besteed. Radio Sleutelstad maakte de volgende
opnamen:

http://sleutelstad.nl/2016/06/07/liedjes-van-leidsch-studenten-cabaret-opcarillon-stadhuis/
https://soundcloud.com/sleutelstad/2016-06-06-reportage-leids-studentencabaret-op-het-stadhuiscarillon
Het geplande najaarsconcert kon helaas geen doorgang vinden door ondercapaciteit binnen
het bestuur door ziekte.
Eind 2016 werd van twee bestuursleden afscheid genomen. De dames Sarah Hart
(penningmeester) en Clariet Boeye (secretaris) traden terug. Voor hen zijn resp. in de plaats
gekomen Jan Jaap Groen en mevrouw Renée Meiners. Het bestuur werd bovendien
versterkt met de toetreding van de heer Thijs van Leeuwen.
Leiden, februari 2017.

