28 maart 2021
Geachte leden van ProParte,
Allereerst hopen wij dat het coronavirus u voorbij is gegaan, en dat het zich, mocht het u toch te
pakken hebben gekregen, niet al te erg gemanifesteerd heeft. We hopen van harte dat de
vaccinaties snel gezet zullen zijn bij het merendeel van ons allen, zodat we ons weer vrijer
kunnen bewegen. Betere tijden komen er dan aan!
Voor ProParte en haar leden is het afgelopen jaar door de coronacrisis natuurlijk heel anders
verlopen dan door het bestuur gepland en voorzien. Het is na 15 maart 2020 niet mogelijk
geweest om onze leuke en interessante bijeenkomsten te organiseren en ook voor de leden van
onze sub-verenigingen hebben de activiteiten op een laag pitje gestaan of stilgelegen.
Uw bestuur wil als levensteken met deze Nieuwsbrief verslag doen van het weinige dat zich het
afgelopen jaar afspeelde in ProParte-kringen én u kond doen van onze plannen.
Het afgelopen jaar
Op 15 maart 2020 hebben wij u allen een e-mailbericht gestuurd waarmee de op 20 april 2020
geplande Algemene Ledenvergadering werd afgelast vanwege de afgekondigde maatregelen
rond de uitbraak van het coronavirus. In de maand juni van 2020 stuurden we u de jaarstukken
ter goedkeuring (jaarverslag, jaarrekening) omdat alles erop wees dat een bijeenkomst binnen
afzienbare tijd niet mogelijk zou zijn. Geen van de leden heeft hiertegen bezwaar aangetekend,
zodat met uw medewerking en goedkeuring het jaar 2019 kon worden afgesloten. Onze
bestuursleden Adri Gittenberger-de Groot en Jan Bolk, resp. vicevoorzitter en penningmeester,
traden statutair af en werden met uw aller instemming opgevolgd door Marita Danhof-Pont en
Ruurd Halbertsma.
Op 8 juli kwam het bestuur, voor het eerst sinds eind februari, nog eenmaal fysiek bijeen voor
een vergadering met inachtneming van de 1,5 meter afstand, maar al snel werd duidelijk dat de
nieuwe maatregelen van de regering dat daarna niet meer mogelijk maakten. Begin oktober
waagde uw bestuur zich voor het eerst aan vergaderen via Zoom en met succes. Sindsdien
hebben we op die manier nog een keer of drie vergaderd.
Op 16 september 2020 overleed Adri Gittenberger na een kort ziekbed. Zij was jarenlang actief
in Vrolec en was de grote drijfkracht achter de fusie tussen Vrolec en Holec, daarna ProParte
genoemd. Sinds de oprichting van ProParte was zij vicevoorzitter tot zij een paar maanden
vóór haar dood statutair aftrad. Zij wordt gemist.
Op 6 november 2020 hield Diederik Samsom een online lezing over de Green Deal voor de
leden van ProParte en de verdere Leidse Universiteitsgemeenschap, op uitnodiging en initiatief
van het bestuur van ProParte. Velen van u volgden de lezing vanachter uw eigen
computerscherm. De intussen traditionele kerstlunch in december moesten we helaas overslaan
en ook andere activiteiten bleven op de plank.
Verder hebben wij als bestuur namens ProParte op 4 februari vanwege zijn emeritaat afscheid
genomen van rector Carel Stolker, uiteraard uitsluitend online.

De Toekomst
En dan nu onze plannen. Omdat fysieke bijeenkomsten voorlopig niet mogelijk zijn,
concentreren wij ons nu op activiteiten online. Op 7 april hebben we voor alle leden een online
lezing gepland, door onze penningmeester Ruurd Halbertsma, waarover u al bericht ontvangen
hebt (u kunt zich overigens nog steeds opgeven). Binnenkort ontvangt u de aankondiging van
een nieuwe, interessante online lezing in mei door weer een Bekende Nederlander, waarvan we
de details nog even geheimhouden.
Het ziet ernaar uit dat we ook dit jaar geen Algemene Ledenvergadering kunnen houden. Het
bestuur beraadt zich nog op een digitaal alternatief, mogelijk op dezelfde manier als het
afgelopen jaar.
Er staan nog een paar heel interessante activiteiten voor u op het programma, waarvoor al
principe-afspraken zijn gemaakt maar die, zoals u begrijpt, moeten wachten tot wij ons weer
ongehinderd kunnen bewegen en we weer in grotere groepen bij elkaar kunnen komen.
Financiën
Natuurlijk hebben we dit jaar minder geld uitgegeven, daarom denken we nu wat extra geld in
te zetten voor goede doelen. Zo besloot het bestuur eerder deze maand om een bedrag van
€ 6.000, - te doneren aan de Bibliotheca Thysiana als bijdrage aan de kosten van de restauratie
van de daar aanwezige Atlas van Blaeu. Misschien hebt u zelf nog ideeën voor geschikte goede
doelen, dan horen wij dat graag.
Onze subverenigingen
vertelden ons hoe zij het afgelopen jaar hebben beleefd. Dat leest u hieronder:
Bericht van De Tuinclub
Wij, Adri Gittenberger, Annemarie de Vries en Joke Ploem, begonnen 2020 zoals elk jaar met
een lunch bij Level om het komende jaar te bespreken. Die lunch werd zoals altijd gekenmerkt
door een stimulerende, enthousiaste sfeer en we hadden weer veel plannen voor 2020. Maar ja,
er kwam corona en Adri werd ziek met zo’n slechte prognose dat wij helaas al in september
2020 afscheid van haar moesten nemen.
Van het jaarprogramma konden slechts twee punten worden gerealiseerd:
Bezoek op 23 juli aan Berbice, een 17e -eeuwse buitenplaats in Voorschoten en op 17 september
een bezoek aan de tuin van de Zonnehof in Aerdenhout, waar Marlies ter Borg woont.
Berbice omvat naast het hoofdhuis een oranjerie, een rozentuin, en een park, door Zocher sr
ontworpen. De buitenplaats is nu eigendom van een stichting en we kregen een bijzonder
interessante rondleiding van twee deskundige vrijwilligers, één voor het park en de oranjerie
en één voor de moestuin met de bijzondere fruitmuren van Pieter de la Court van der Voort.
In september waren we te gast bij Marlies in Aerdenhout. Het bezoek was geconcentreerd
rondom de bankiers van het Verzet, de gebroeders van Hall. Zij waren bewoners van de
Zonnehof in o.a. de oorlogstijd. De heldhaftige en slimme activiteiten van de broers zijn mooi
weergegeven in een beeld van Frans van der Ven. We bezochten ook het monument voor de
broers bij het Kennemer Lyceum. Zowel bij Marlies thuis als bij het monument herdachten we
Adri, onze inspirator in de tuinclub, maar bovenal ons aller vriendin. Tot slot gingen we naar de

dahlia-pluktuin in Heemstede, waar we de mooiste dahlia’s die we ooit gezien hadden als een
boeket mee naar huis konden nemen.
Een ingelast programmapunt was een thee in de tuin van Joke op 24 juni. Onder handhaving
van de coronaregelen op anderhalve meter afstand en met aparte zitjes, werd het een bijzonder
sfeervolle middag. Er werd weliswaar niet zozeer over tuinen gesproken, maar vooral genoten
van een zomerdag in een schaduwrijke tuin. Vermeldenswaard is verder dat we voor ‘t eerst
verzoeken kregen voor een lidmaatschap via de website. Tot nu toe hebben deze verzoeken nog
niet tot een lidmaatschap geleid.
Natuurlijk kijken we uit naar 2021, waarin we hopen weer maandelijkse uitjes te kunnen
realiseren.
Bericht van De museumclub
Het afgelopen jaar heeft de museumclub in januari en februari 2020 nog tentoonstellingen
bezocht. In februari was dat In de ban van de zee in museum Bredius, nog net voor de
lockdown.
Daarna was het niet meer mogelijk om als groep een museum te bezoeken. We kunnen geen
nieuwe plannen maken zolang de musea gesloten zijn. Het wordt dus afwachten toe we weer
mogen.
Bericht van De Leesclub
We krabbelen weer op. De eerste maanden dachten we dat we binnen niet al te lange tijd het
coronavirus weer kwijt zouden zijn. Toen het toch langer onder ons zou vertoeven hebben we
geprobeerd te zoomen. Dat was erg onwennig en we staakten onze pogingen.
Langzamerhand krijgen we het zoomen onder de knie. De eerste keer dat we weer een poging
waagden werd ieder wegwijs gemaakt en binnengehaald met gejuich. We beperkten ons tot het
vertellen hoe ieder haar weg vindt in coronatijd. Daarna volgden we enkele keren het format:
een ‘’koffierondje’’ waarin ieder wie wil, kan vertellen wat haar op het hart/de tong ligt…
daarna vertelt een van ons over een boek, dat zij heeft gelezen.
De volgende keer dat we elkaar via het scherm weer zien, gaan we proberen om te discussiëren
over een boek, dat we allen lazen. Dat vraagt kennis van het systeem, iemand ‘aan het roer’ en
discipline. We hebben het allemaal in huis en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Maar…we zullen erg blij zijn als we elkaar weer ‘in het echt’ kunnen ontmoeten.
Bericht van de Gymclub:
In feite was dit de Pilates-club. Door de lerares werden aanvankelijk lessen toegestuurd die
gedownload moesten worden. Maar dat was niet erg succesvol, alleen in de kamer oefenen is al
gauw weinig inspirerend. Het is dan ook uitgegaan als een kaars. De enige
hervattingsmogelijkheid is als we gevaccineerd zijn, want de ruimte en vooral de kleedkamer
voldoen niet aan de huidige voorschriften.
Bericht van de Homerus-leesclub
De vertaalclub leest samen antieke Griekse schrijvers. Aanvankelijk is dit nog doorgegaan
zolang er nog 3 personen bij elkaar mochten komen; de groep werd opgedeeld in kleine

groepjes. Nu is niets meer mogelijk. Zodra de beperkingen over zijn zal kan er opnieuw gestart
worden, we hopen in september dit jaar.
Bericht van de Filmclub
In de eerste drie maanden van 2020 bezochten we de volgende films:
La Belle Epoque, Au nom de la terre en De beentjes van St. Hildegard. Vanaf maart 2020 konden
er door de coronapandemie geen bioscoopbezoeken meer plaatsvinden. In afwachting van
betere tijden wisselen de leden onderling tips uit over films en series op Netflix, Videoland en
andere streamingdiensten.
Bericht van de Wandelclub.
We hebben een fijne, leuke wandelclub waarvan de leden goed met elkaar overweg kunnen, iets
wat zeer aan de gezelligheid bijdraagt. Er zijn een paar leden die door ziekte of mantelzorg voor
hun partner niet in de gelegenheid zijn iedere keer mee te gaan. We zijn dus voorzichtig op
zoek naar enkele nieuwe leden m/v.
Tot slot
Al met al blijkt dat het virus ons er niet onder heeft gekregen en ProParte nog springlevend is.
Dat laatste mag ook blijken uit het feit dat zich sinds 1 januari 2021 maar liefst 17 nieuwe leden
hebben aangemeld.
Houd allemaal moed en blijf gezond, u hoort snel weer van ons.
Namens het bestuur
Helmke Berends-Smits, secretaris

