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Praktische informatie
Op 3 oktober vieren en herdenken we Leidens
Op onze website
Ontzet
www.libertasleiden.nl vindt u
onder het kopje “Wonen met
Zorg” alle praktische informatie.

Ook alle nieuwsbrieven van de
locaties Wonen met Zorg staan
wekelijks op onze site.

Contact
Huisje 1: 06-51527490
Huisje 2: 06-51527810
Huisje 3: 06-51528122

Sinds 1886 organiseert de 3 October Vereeniging het Feest der Feesten.
In 1886, bij de oprichting, hadden we zo'n 1060 leden. Ondertussen zijn
dat er ruim 18.000.
Het is aan de studenten van Minerva te danken dat de Leidenaren het
Leidens Ontzet kunnen vieren op 3 oktober, de dag dat de Spanjaarden
in 1574 op de vlucht sloegen voor de naderende Geuzen.
In september 1823 besloot de gemeenteraad van onze stad namelijk dat
de viering en herdenking voortaan standaard op zondag gehouden
moesten worden. Dat scheelde de stad een vrije dag. Maar kostte de
bewoners een vrije dag. En hiermee zou de viering feitelijk worden
afgeschaft…
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De studenten van Minerva – altijd in voor een feest – kwamen als eerste
tegen dit besluit in opstand. Zij riepen alle burgers op om op 3 oktober
datzelfde jaar massaal de vlag uit te steken en reikten aan ‘Leydens
nooddruftige ingezetenen eene extra bedeeling van haring en
wittebrood’ uit. Sindsdien was het Ontzet gered. Door de studenten
vieren we tegenwoordig Leidens Ontzet op 3 oktober zelf en is die dag
een vrije dag in Leiden.
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Aanvankelijk lag de regie van het feest bij de gemeente en werden de
Herdenking en Viering vaak gekoppeld aan een jaarmarkt, de voorloper
van het lunapark. Sinds de oprichting in 1886 is de 3 October
Vereeniging ‘de baas van het feest’. Uiteraard in samenspraak met de
gemeente, de politie en de brandweer.

