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leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

Het vermoeden dat de Vereniging van echtgenoten en
partners van hoogleraren aan de Universiteit Leiden 100
jaar bestaat was voor het Vrolecbestuur aanleiding een
eeuwfeestcommissie in het leven te roepen. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering in september 2010 kwam
deze commissie tot stand, waarbij enkele leden enthousiaste aanbevelingen deden voor een feestelijke viering.
Ook werd al spoedig besloten de geschiedenis van de
‘Dameskrans’ in een boek samen te vatten.
Het onderzoek naar de geschiedenis van deze honderd
jaar is een ware zoektocht geworden, waarbij Agnes van
Steen als historica gevraagd werd het voortouw te nemen,
bijgestaan door de vier leden van de eeuwfeestcommissie.
Meer dan drie eeuwen waren er natuurlijk al echtgenoten
van hoogleraren maar duidelijke gegevens over hun eventuele bijeenkomsten ontbraken. Dat zij elkaar regelmatig
ontmoetten werd duidelijk via teruggevonden schaarse
notities waaruit afgeleid kon worden dat er aan het begin
van de twintigste eeuw een Dameskrans bestond, zoals er
ook in 1910 al sprake was van een ‘professorenkrans’.
Aan het eind van de negentiende eeuw waren er grote
veranderingen gekomen in het leven van vrouwen. Zij
kregen kiesrecht en werden toegelaten tot de universiteit.
Vele vrouwenorganisaties die ijverden voor de rechten
van de vrouw werden in die tijd opgericht.
Hoe is dat gegaan met de Dameskrans? In de jaren negentig van de twintigste eeuw heeft prof. dr. A.M. Luyendijk-Elshout een begin gemaakt met het onderzoek naar
het ontstaan van beide Verenigingen: de ‘Holec’, de Vereniging van hoogleraren aan de Universiteit Leiden en
de Dameskrans, die inmiddels ‘Vrolec’ was gaan heten.
De auteur van het boek heeft in samenwerking met de
eeuwfeestcommissie dankbaar gebruik gemaakt van het
vooronderzoek door mevrouw Luyendijk.
Parallel aan de emancipatiegolven in de twintigste eeuw,
die met recht de eeuw van de emancipatie van de vrouw

genoemd kan worden, veranderde ook het leven van
onze leden in de maatschappij: van ‘handelingsonbekwaam’ tot verantwoordelijk burger. Zij zijn echter altijd
creatief geweest. Hielden zij zich eerst bezig met vrijwilligerswerk op sociaal gebied, later konden zij zich meer
professioneel manifesteren soms als medewerker aan de
universiteit, sommigen ook als hoogleraar. Dat had tot
gevolg dat er minder tijd voor gezelligheid beschikbaar
was. Toch zien wij dat zowel de Dameskrans van destijds
als de Vrolec nu als gezelligheidsvereniging nuttig is voor
de universitaire gemeenschap: nieuwkomers worden verwelkomd, men leert elkaar beter kennen en er worden
gezamenlijk evenementen zoals lezingen en excursies
georganiseerd. Kortom: de betrokkenheid bij de Universiteit en bij elkaar is groot.
Veel lof komt toe aan auteur Agnes van Steen en aan de
eeuwfeestcommissie. Gezamenlijk verrichtten zij onderzoek in diverse archieven. Daarnaast interviewde de
commissie oud-leden en nog actieve leden. Het resultaat
van deze samenwerking werd vastgelegd in dit prachtige
boek.
Wij zijn het bestuur van de Universiteit zeer dankbaar
voor de financiële ondersteuning, zonder welke de uitgave van dit jubileumboek niet mogelijk geweest zou zijn.
Laten wij hopen dat de Vrolec, geïnspireerd door het verleden, na dit bijzondere feest een zowel gezellige, als nog
steeds zinvolle toekomst tegemoet gaat.
Anne-Marie Huysmans-Pyckevet
Voorzitter Vrolec
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VERANTWOORDING EN DANKWOORD
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering van september
2010 werden wij door het bestuur als leden van de eeuwfeestcommissie van de Vrolec benoemd. Hoewel onze
kennis omtrent de geschiedenis van de Vrolec gering was,
besloten wij eensgezind te trachten de geschiedenis van
een eeuw verenigde Leidse hoogleraarsvrouwen in kaart
te brengen. Onze aanvankelijke kennis ging niet verder
dan de mare dat echtgenotes van hoogleraren in het begin van de vorige eeuw onderling en met de VVSL (Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden) regelmatige contacten onderhielden en dat er een Vrolecarchief
bij de Universiteit was ondergebracht.
Het Vrolecarchief bleek te zijn opgeslagen in het Academisch Historisch Museum van de Universiteit, beheerd
door prof. dr. W. Otterspeer en drs. C. van Maris. Wij zijn
Willem en Corrie zeer dankbaar voor de gesprekken en
vooral voor de geboden hulp bij het ordenen van ons archief. Dat ordenen gebeurde ook op basis van hetgeen wij
waarnamen bij ons onderzoek in het bijzonder toegankelijke VVSL-archief in het Regionaal Archief Leiden.

Vrolec

Al spoedig merkten wij dat het Vrolecarchief pas na de
Tweede Wereldoorlog was opgezet, met hooguit verwijzingen van leden naar Kransbijeenkomsten in de jaren
twintig en dertig. De oudste verwijzing naar hoogleraarsvrouwen als groep troffen wij aan in het VVSL-archief
en stamt uit 1919. Toch is het aannemelijk dat de dames
elkaar ook vóór die tijd ontmoetten, getuige enkele verslagen uit die dagen van familieleden en op grond van
hun maatschappelijke en sociale activiteiten. Wij hebben
geconcludeerd dat er, door het ontbreken van geschreven
verslagen, geen exacte oprichtingsdatum is vast te stellen.
Het jaar 1913 als oprichtingsjaar is dus enigszins arbitrair.
Samen met de auteur, drs. A. (Agnes) van Steen, hebben
wij dat jaar gekozen, omdat in 1913 de Tentoonstelling
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

‘De Vrouw 1813-1913’ plaatsvond en zeven Leidse hoog
leraarsvrouwen deel uitmaakten van het organiserend
comité.
Agnes is historicus en specialist in de vrouwengeschiedenis van de laatste helft van de negentiende eeuw en van
de twintigste eeuw. Wij leerden haar kennen via prof.
dr. R.C.J. van Maanen, hoogleraar Stadsgeschiedenis van
Leiden. Wij zijn haar heel veel dank verschuldigd voor
het schrijven van de geschiedenis van de Vrolec en voor
haar inbreng op het gebied van de vrouwengeschiedenis.
Door het ontbreken van een Vrolecarchief van vóór de
oorlog, hebben de delen in dit boek over de perioden
van vóór en na de oorlog een verschillend karakter. In het
deel vóór de oorlog wordt een beeld geschetst van hoogleraarsvrouwen die maatschappelijk actief waren. Hun
levens zijn in de geschiedenis van de Vrouwenbeweging
opgenomen en geven tegelijkertijd een beeld van het leven rondom de Universiteit. Wij realiseren ons dat deze
vrouwen niet noodzakelijkerwijs óók deelnamen aan
eventuele sociale bijeenkomsten van hoogleraarsvrouwen.
Anders is het deel van na de oorlog. Hier zijn wij vooral
uitgegaan van het Vrolecarchief en natuurlijk van de vele
bijdragen van Vrolecleden.

Schrijfwijze en woordgebruik

De eerste keer dat een hoogleraarsvrouw in het boek
voorkomt, wordt zij vermeld met haar voornaam, de
achternaam van haar man en haar eigen achternaam.
Bij volgende vermeldingen worden haar voornaam en de
achternaam van haar echtgenoot genoemd; zo is zij immers algemeen bekend. Het is niet gelukt alle voornamen
te achterhalen, zeker niet de voornamen van vrouwen uit
de periode van vóór 1945.
Een uitzondering is gemaakt voor de onderschriften van
de foto’s. Ook als de betreffende dames in de tekst niet

voorkomen, worden zij vermeld met hun voornaam en
alleen de achternaam van hun man. Voor de pioniers uit
de begintijd hebben wij daarop weer een uitzondering
gemaakt.
De groep van echtgenotes van hoogleraren noemde zich
meerdere decennia Krans of Dameskrans, zelfs al in de
jaren twintig en dertig. De naam Krans is lang blijven
bestaan, ook toen er al een Vereniging was gevormd. Pas
aan het eind van jaren negentig raakte de naam Vrolec in
zwang, een naam die nu als officiële naam wordt gevoerd.

teurs. De historische documenten hebben wij zelf gefotografeerd, waarbij wij het historisch belang hebben laten
prevaleren boven de kwaliteit.
Eeuwfeestcommissie
Magda van der Grijn
Joke Ploem-Zaaijer
Else Terwen-Dionisius
Annemarie de Vries-Termijtelen

Dank voor alle bijdragen

Op deze plaats willen wij onze dank uiten aan al diegenen
die ons informatie verstrekten in interviews, via geschreven verslagen, ons inzage verschaften in familiearchieven
of onze verzoeken om foto’s honoreerden. Zonder al deze
bijdragen was het niet mogelijk geweest dit boek te realiseren. De namen van de personen die meer uitgebreid
zijn geïnterviewd worden vermeld in het boek. Indien
noodzakelijk is de fotograaf of de bron vermeld bij de
foto.
Tevens bedanken wij hartelijk Toty Alkema-Hilbrands en
Annelies Boschloo-Kruit die de tekst kritisch doorlazen.
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Excuses voor vergissingen, omissies en de
kwaliteit van foto’s

Wij hebben getracht gegevens uit de diverse archieven zo
nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het blijft echter mogelijk dat gegevens en/of bronnen over het hoofd zijn gezien of verkeerd zijn geïnterpreteerd. Ook kunnen soms
feiten of personen niet zijn vermeld, hoewel die wel een
rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Vrolec.
Voor deze eventuele omissies bieden wij onze verontschuldigingen aan.
De kwaliteit van de foto’s is niet altijd optimaal. Het
merendeel is van oudere datum en gemaakt door amaverantwoording en dankwoord
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Zo lang de Leidse Universiteit bestaat, en dat is al vanaf
1575, zo lang zijn er hoogleraren en dus ook hoogleraarsvrouwen. In dit boek wordt aandacht geschonken aan contacten en activiteiten van deze vrouwen zowel binnen als
buiten de universitaire gemeenschap. Aanleiding tot het
samenstellen van deze uitgave is het mogelijk honderdjarig bestaan van de Vrolec, de Vereniging van echtgenoten
en partners van hoogleraren aan de Universiteit Leiden.
De naam Vrolec wordt voor het eerst genoemd aan het
einde van de jaren tachtig maar werd pas in 2000 formeel
als naam van de Vereniging ingevoerd. Vanwege het feit
dat het archief van de Vereniging pas na de Tweede Wereldoorlog werd aangelegd en er uit de periode daarvoor
nauwelijks geschreven bronnen bewaard zijn gebleven, is
de oprichtingsdatum niet precies te achterhalen. Het ligt
echter voor de hand de oorsprong van de Vrolec, die aanvankelijk Krans of Dameskrans werd genoemd, te zoeken
in de periode dat vrouwen zich actiever in de maatschappij opstelden en allerlei vrouwenclubs oprichtten. Zo was
daar het Leids ‘damescomité’ dat een eeuw geleden meehielp de Tentoonstelling ‘De vrouw 1813-1913’ in Amsterdam voor te bereiden. Leidse hoogleraarsvrouwen waren
hierin goed vertegenwoordigd.
Het was een van de vele mogelijkheden om elkaar tegen
te komen buiten de academische wereld. Maar ook daarbinnen waren er ontmoetingsgelegenheden, al dan niet
voorgeschreven door omgangsregels tussen professoren.
De dames wilden elkaar blijkbaar ook wel eens afzonderlijk treffen. Hieruit ontstond de Dameskrans, ter onderscheiding van de professorenkrans, die al wordt genoemd
in de senaatsarchieven van 1910.
Al blijft de precieze ‘oprichtingsdatum’ van de Dameskrans in het ongewisse, toch is het waarschijnlijk dat deze
al voor de Tweede Wereldoorlog bestond en toen al was
uitgegroeid van een informele club tot een meer formele
met leden die contributie betaalden en maandelijks een
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Het Leids ‘damescomité’ hielp mee de Tentoonstelling ‘De
Vrouw 1813-1913’ vorm te geven (Ontwerp Wilhelmina
Drupsteen).
bijeenkomst organiseerden. Het oudste archiefstuk, een
brief uit september 1946 van de dames H. CleveringaBoschloo en A.A. Berg-van Ulden, wijst in die richting.
Daarnaast zagen de dames elkaar vanaf 1919 jaarlijks op
de ‘thees’ met de meisjesstudenten, zoals blijkt uit het
inleiding
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archief van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te
Leiden (VVSL) en tijdens de jaarlijkse Dies in februari,
waar de dames gescheiden van de heren dineerden. Deze
tradities, theedrinken met elkaar bij de VVSL en het gezamenlijk dineren, werden na de oorlog aanvankelijk voortgezet, maar verdwenen begin jaren zeventig.
Na de oorlog nam het aantal hoogleraren toe, waardoor
de onderlinge verhoudingen onpersoonlijker werden. De
Dameskrans voorzag wat contactmogelijkheden betreft
in een behoefte en groeide mee. Om elkaar in kleinere
kring beter te leren kennen, werden in de jaren vijftig
en zestig ‘subclubs’ opgericht. Dit waren enerzijds clubs
van hoogleraarsvrouwen die dezelfde hobby of interesse
deelden, de ‘doe-clubs’, en anderzijds de clubs van vrouwen die bij elkaar in de buurt woonden, de ‘buurtkransen’. Verschillende van deze doe-clubs en buurtkransen
bestaan nog steeds. Daarnaast bleven de maandelijkse
bijeenkomsten bestaan, waarvan de laatste in het academisch jaar gezamenlijk met de heren.
De Dameskrans leidde in de jaren zestig van de vorige
eeuw een bloeiend bestaan. De toestroom van nieuwe leden betekende echter dat er een betere organisatie van de
grond moest komen. Daarom werd in 1964 een Kransraad
ingesteld om de vrouw van de rector magnificus, die een
centrale rol speelde in het Kransleven, te ondersteunen.
Dit bleek echter niet voldoende om de steeds groter wordende Dameskrans goed te structureren. Daarom werd
overwogen de Krans om te zetten in een vereniging met
statuten en duidelijke regels omtrent het lidmaatschap.
Niet alle leden lieten deze formalisering zomaar over
zich heen komen; het leidde tot heel wat discussie. Desondanks werd er een vereniging opgericht die in 1973 met
de naam Vereniging van Echtgenoten van Hoogleraren en
Lectoren der Rijksuniversiteit Leiden werd getooid. Deze
lange naam zorgde ervoor dat nog geruime tijd van Krans
of Dameskrans werd gesproken. Totdat in de jaren negentig van de vorige eeuw de naam Vrolec zijn intrede deed,
een naam die nu helemaal is ingeburgerd.
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

DE VROUW VAN DE HOOGLERAAR (1913-1945)

Het Leidse Academiegebouw in 1614 (Collectie Academisch
Historisch Museum).
Voor we de naoorlogse ontwikkeling volgen, gaan we
eerst op zoek naar aanzetten voor de vorming van de
Krans vóór de Tweede Wereldoorlog en bekijken we wat
hoogleraarsvrouwen toen zoal deden binnen en buiten
de civitas academica.
Buiten de academische wereld volgen we een aantal
hoogleraarsvrouwen die verschillende maatschappelijke
activiteiten ontplooiden, zoals betrokkenheid bij de
Vrouwenbeweging. Dit waren waarschijnlijk niet altijd
de vrouwen die zich tot de Dameskrans wendden voor
contactmogelijkheden en gezelligheid. Dat deze Krans
toch is ontstaan, doet vermoeden dat er sprake is geweest
van een breed gevoelde behoefte aan contacten buiten de
strikt universitaire bijeenkomsten.

Al kunnen we niet exact traceren wanneer vrouwen van
hoogleraren een Krans vormden, zeker is dat er altijd wel
contacten tussen de echtgenotes waren. Die konden zijn
ingegeven door sociale verplichtingen verbonden aan het
beroep van hoogleraar, zoals ontvangsten van collega’s
met hun echtgenotes, of konden spontaan ontstaan doordat hoogleraarsgezinnen bij elkaar in de buurt woonden
en er zo vriendschappen ontstonden. De vrouwen ontmoetten elkaar daarnaast in talrijke maatschappelijke
organisaties die de zorg op zich namen voor armen, ouderen of (arme) kinderen. Rond 1900 kwamen daar de
vrouwenverenigingen als ontmoetingsplaats bij. Deze
verenigingen vormden de Vrouwenbeweging van de eerste feministische golf waarin een aantal Leidse hoogleraarsvrouwen een prominente rol speelde. Op meer fronten organiseerden vrouwen zich apart in de jaren tien
van de twintigste eeuw zoals in 1912 in de Leidse Dames
Debating Club, die nog steeds bestaat, of in hetzelfde jaar
in het ‘damescomité’ dat meehielp de Tentoonstelling ‘De
Vrouw 1813-1913’ te organiseren in 1913, het jaar waarin het
honderdjarig bestaan van Nederland als onafhankelijk
koninkrijk werd gevierd. Hoogleraarsvrouwen deden zowel mee aan het ‘debat’ als aan het opzetten van de tentoonstelling. Daarom ligt het voor de hand de oorsprong
van de Dameskrans rond deze tijd te zoeken. Temeer
daar in andere universiteitssteden - zoals in Groningen
waarschijnlijk al in 1914 en in Utrecht mogelijk in 1920 ‘professorendameskransen’ werden opgericht. Laten we
eens kijken waar de hoogleraarsvrouwen elkaar konden
ontmoeten rond deze tijd, om te beginnen binnen de academische wereld.

Sociale verplichtingen

Omdat nieuwe hoogleraren werden geacht hun collega’s
met echtgenotes op de thee te nodigen ter kennismaking, konden de vrouwen elkaar ontmoeten. Dit gebruik

Margarethe Nieuwenhuis-von Uexküll Güldenbandt
(Foto Marja Herfst).
bestond nog tot enige tijd na de Tweede Wereldoorlog,
maar door de toename van het aantal hoogleraren werd
het steeds lastiger deze samenkomsten te organiseren.
Daarnaast waren er nog andere gelegenheden waarbij
de hoogleraarsvrouwen elkaar troffen, zoals met Nieuwjaar of als collega’s van dezelfde faculteit elkaar - vergezeld van hun echtgenotes - een bezoek brachten. Niet
alle hoogleraarsvrouwen voelden zich bij deze verplichte
bezoekjes even ‘senang’, zoals Margarethe Nieuwenhuisvon Uexküll Güldenbandt, echtgenote van medicus en
hoogleraar Letteren en Wijsbegeerte A.W. Nieuwenhuis.
Zij was geboren in wat nu Litouwen heet, maar toen deel
uitmaakte van Rusland, had gestudeerd en was gepromoveerd en daarmee was zij hier een buitenbeentje onder
de echtgenotes. Haar echtgenoot had zij leren kennen in
Nederlands-Indië en in 1902 kwam zij met hem naar Leiden, toen hij hier hoogleraar kon worden.
de vrouw van de hoogleraar

(1913-1945)
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Hun jongste dochter M. Herfst-Nieuwenhuis schreef
daarover:
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Vader had aan de universiteit weinig of geen vrienden
onder zijn collega’s. Wel keken ze erg tegen hem op. Hij
was een gesloten mens, voelde niets voor de society
tussen de geleerden. Ook door moeder die niet paste
tussen de professorenvrouwen. Het was gewoonte dat
met nieuwjaar een koets werd gehuurd en men bij bevriende collega’s een kort bezoek bracht. Zo van in- en
uitgaan; je was er geweest. Zo kwamen mijn ouders ergens op de gang Prof. Zaayer tegen, de chirurg die vroeg
hoeveel vader er al had afgewerkt en of hij daar en daar
al was geweest. Dat heeft voor mijn ouders de deur
dichtgedaan. Ook is moeder eens op een samenkomst
’s avonds flauwgevallen. Het was de gewoonte dat de
dames in de ene kamer zaten, de heren in de andere.
De dames hadden het erover hoe je tapijten schoon
moest houden etc. ook daar kon moeder niet tegen.
Zij hebben al die visites en samenkomsten opgegeven.
Het enige waar vader heel erg op gesteld was, was Bios.
Eens per maand kwamen de medici ’s avonds bij elkaar
aan huis, altijd bij een ander die dan ook een onderwerp moest aansnijden. Vader hoorde daar eigenlijk
niet thuis maar omdat hij arts was en vanwege zijn
verleden, was hij een geziene gast. Wat het materiële
betreft waren deze avonden zeer eenvoudig. Men wilde
niet dat de professorenvrouwen tegen elkaar gingen
opbieden. Eerst om 8 uur twee kopjes thee met koekje.
Aan het eind van de avond twee glaasjes wijn, Bordeaux
van de firma Modderman, ik dacht uit Haarlem. Bij de
wijn kwamen sandwiches waar alleen kaas en ham op
mocht. Van casinobrood. Toen moeder eens wat anders
deed bijvoorbeeld beleg of het sandwichje dwars doorsneed, was de boot aan.

leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

Contacten met de VVSL

In 1900 lag het aantal vrouwelijke studenten aan de Leidse Universiteit rond de dertig. Omdat zij geen lid mochten worden van het Leidsch Studenten Corps riepen zij
dat jaar een eigen vereniging in het leven, de Vereeniging
van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL). Deze begon
als leesclub en werd van lectuur voorzien door de hoogleraren H.L. Drucker en H.A. Lorentz. De echtgenote van
Lorentz, Aletta Lorentz-Kaiser, nam deze taak over en
stond de studentes zo nodig met raad en daad terzijde.
Aletta Lorentz-Kaiser,
circa 1903 (Foto J. Goedeljee,
collectie Noord-Hollands
Archief, Haarlem).
Haar betrokkenheid werd
mede ingegeven door haar
dochter Geertruida Luberta, die net als haar vader natuurkunde was gaan
studeren en van 1907 tot
1910 deel uitmaakte van
het VVSL-bestuur. Als echtgenote van de hoogleraar
Wis- en Natuurkunde W.J. de Haas werd Geertruida later
ook hoogleraarsvrouw. Net als Aletta Lorentz toonden
andere echtgenotes van hoogleraren hun betrokkenheid
of interesse in de club, door bijvoorbeeld het bestuur te
dineren te vragen. Bij deze incidentele contacten kwam
vanaf 1911 het jaarlijkse kennismakingsbezoek van het
VVSL-bestuur aan de rector magnificus en zijn vrouw.
De contacten van het VVSL-bestuur met de jaarlijks wisselende rectorsvrouw werden vanaf 1919 vervangen door
een ontmoeting van de voltallige VVSL met alle hoogleraarsvrouwen. In dat jaar werden namelijk de professorendames voor het eerst op de thee genodigd door de
VVSL.

Uit het jaarverslag 1918-1919 van de VVSL:
Wetend dat er onder de echtgenoten onzer professoren
dikwijls zeer vage begrippen over de VVSL bestaan en
zelf het jammer vindend dat wij nooit gelegenheid hebben met hen in kennis te komen, had het bestuur de
leden toestemming gevraagd hen allen uit te noodigen
Dinsdag 11 februari op de club te komen theedrinken.
Ongeveer 40 dames hebben hieraan gevolg gegeven,
ongeveer evenveel leden beijverden zich met hen te
converseeren of de andere clublokalen te laten zien,
het geheel was zeer geanimeerd en liep zonder ongelukken van stapel. Niet het minst te danken aan het 3
tal musicae dat met strijkjesmuziek een feestelijk gerucht onderhield, en aan de 10 eerstejaars aan wie het
presenteren van thee en koekjes was toevertrouwd.
Naar wij bij geruchten vernomen hebben is de onderneming ook bij onze gasten zeer in de smaak gevallen.
Het werd een jaarlijkse traditie. Op de eerste bijeenkomst
waar werd gepraat en gemusiceerd - er is sprake van een
strijkje - gaven ongeveer veertig dames acte de présence.
Dit waren niet alleen de echtgenotes van zittende hoogleraren; ook vrouwen van hoogleraren met emeritaat en
weduwen werden uitgenodigd. Dit laatste komt naar voren uit een briefje in het VVSL-archief van een weduwe
die bedankte voor de uitnodiging. Zij wilde niet meer komen omdat ze de aansluiting met de jonge studentes miste. Dezen waren logischerwijs vooral geïnteresseerd in de
echtgenotes van de hoogleraren bij wie zij college liepen.
Dat de ontvangst in de regel bij de echtgenotes in goede
aarde viel, blijkt uit de vaas met anemonen, anjelieren,
tulpen of seringen die het bestuur verschillende jaren
als dank voor de invitatie mocht ontvangen. Waardering
bleek ook uit de invitatie voor een ‘contra-thee’ - nog in
hetzelfde jaar 1919 - en ook deze ‘thee’ werd een traditie.
Hierbij werden de studentes door de echtgenotes ontvangen in Maison Prins aan het Rapenburg.

Maison Prins was gevestigd op Rapenburg 8.
In juni 1924 werd zelfs een tuinfeest voor de vrouwelijke
studenten georganiseerd in de tuin van de Sterrewacht
waar Eleonora de Sitter-Suermondt, echtgenote van de
astronoom W. de Sitter, als gastvrouw optrad. In 1929
deed zij dit nog eens zoals blijkt uit een briefje van de
hoogleraarsvrouwen, waar overigens de vrouw van burgemeester Van de Sande Bakhuyzen als vanzelf bij werd
betrokken.
De aanhef van dit briefje luidt als volgt:
Mevrouw van de Sande Bakhuyzen en de echtgenooten der professoren en lectoren hebben het genoegen
de leden der Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te
Leiden uit te noodigen tot een avondreceptie op 28 mei
te 8 uur ten huize van Mevrouw de Sitter, Sterrewacht.
Mogelijk dat voor deze gelegenheid het professorenvrouwenkransje nog eens haar toneelstukje opvoerde waarin
de dames verschenen in kledij van een eeuw daarvoor.
Een ingelijste foto van dit tafereel is gedateerd op 28 mei
1929 met als mededeling aan de achterzijde dat de foto de
‘tweede opvoering’ op de Sterrewacht betreft.
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mens de echtgenotes van curatoren, professoren en lectoren een Perzisch kleed aan en bekleding voor de stoelen
in de bibliotheek. De VVSL onthaalde de echtgenotes dat
jaar op een ‘noenmaal’ en bedankte hen voor het geboden onderdak aan reünisten die voor het lustrum van ver
waren gekomen. De banden met de VVSL bleven na de
oorlog voortbestaan, al nam de intensiteit wat af, tot de
VVSL werd opgeheven na fusie met het Leidsch Studenten Corps.

Diesdiner en andere onderlinge contacten

Achterop deze foto staat: ‘Ter herinnering aan de tweede
opvoering op de Sterrewacht van het professoren-vrouwenkransje van 1828 op 28 mei 1929, mede namens de andere
dames, Emma H. van Blom-van der Goot’ (Collectie AHM).

12

In 1928 betrok de VVSL Rapenburg 65.
Deze gebeurtenis kreeg extra cachet door de komst van
prinses Juliana die van 1927 tot 1930 in Leiden rechten
studeerde.
Natuurlijk ontbraken geschenken niet bij hoogtepunten
als verhuizing of lustrum. Bij de verhuizing in 1928 boden
de professorendames gezamenlijk een ameublement aan
voor de bestuurskamer, mede gefinancierd door de echtgenotes van de voormalige en de nieuwe burgemeester.

Emma van Blom-van der Goot met man en zoon (Collectie
AHM).
De contacten van de hoogleraarsvrouwen met de VVSL
beperkten zich dus niet tot de jaarlijkse thee en contrathee. De echtgenotes werden ook uitgenodigd bij andere
feestelijke gelegenheden zoals de lustrumviering of bij
een speciale gelegenheid zoals de ingebruikneming door
de VVSL van een eigen pand op Rapenburg 65 in 1928.
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

De bestuurskamer van de VVSL in 1949 (Collectie AHM).
Bij de achtste lustrumviering in 1940, aan de vooravond
van de oorlog, bood mevrouw A.M.C. Muller-Verdam na-

Uit de bijeenkomsten met de VVSL en uit de gezamenlijke geschenken van de echtgenotes blijkt al dat zij elkaar
- letterlijk - konden vinden. Buiten deze waren er nog andere gelegenheden waar de hoogleraarsvrouwen elkaar
ontmoetten. Zo’n gelegenheid was de viering van de verjaardag van de Leidse Universiteit: de Dies Natalis. In 1925
is sprake van een ‘damescomitee’ dat op 8 februari in de
Lakenhal de receptie van de rector magnificus, gehouden
ter gelegenheid van het 70e lustrum, zou regelen. De dames waren blijkbaar bij de organisatie van de viering betrokken en dit zou heel lang zo blijven. Daarnaast hadden
zij vanaf 1927 hun eigen diesdiner in café-restaurant Zomerzorg, in hotel De Burcht of in de Stadsgehoorzaal. De
heren dineerden elders. Al in 1928 werd deze traditie-inwording onderbroken, doordat alle feestelijkheden zoals
de diners dat jaar werden afgelast vanwege het overlijden
van professor Lorentz.
Sociale verplichtingen, ontmoetingen met de VVSL en
het diesdiner zorgden ervoor dat de hoogleraarsvrouwen
elkaar regelmatig ontmoetten en vroeger of later een Dameskrans vormden, als tegenhanger van de krans van de
heren. Begin jaren twintig was de Dameskrans zeker een
feit want in 1988 kreeg Hilda Scheltema-Schönfeld een
bloemetje - blijkens een bedankkaartje van haar in het
archief - omdat zij al 65 jaar lid was van de Krans, dus lid
was geworden in 1923.

Het promotiediner van Hilda J. Scheltema-Schönfeld op
16 maart 1918.
Zij was toen getrouwd met hoogleraar F.G. Scheltema, die
in 1923 zijn oratie hield. In 1927 kreeg hij een benoeming
aan de Universiteit van Amsterdam. Daar liep het huwelijk uit op een scheiding, waarna Hilda Scheltema terugkeerde naar Leiden. Zij vestigde zich hier in 1930 als tandarts, een beroep dat zij tot op hoge leeftijd uitoefende. Zij
bleef de naam van haar echtgenoot dragen én bleef lid
van de Krans.
De Leidse herinneringen van Retha de Meijere-Huizinga,
dochter van de beroemde historicus J. Huizinga, maken
eveneens melding van een Krans waar de echtgenotes
van hoogleraren elkaar ontmoetten. Zij heeft het dan
waarschijnlijk ook over de jaren twintig. In een artikel in
het Leids Jaarboekje van 1976 schrijft zij:
Thuis, dat was ons grote huis op de Witte Singel, vlak
tegenover de Hortus. Maar Leiden, onze stad, was
niet meer dan een vaag begrip voor mij. Verder dan
Breestraat en Nieuwe Rijn kwam je eigenlijk nooit.
Dat was ook niet nodig, want besloten tussen Oude en
Nieuwe Rijn, Hogewoerd en de Singels lag de kleine
wereld waarmee wij als professorengezin te maken
hadden. Die wereld bestond hoofdzakelijk uit professoren, hun vrouwen en kinderen, en uit studenten. De
de vrouw van de hoogleraar
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professoren woonden volgens mij allemaal op de Witte
Singel en nog een paar op de Zoeterwoudse Singel of
het Plantsoen.
En verderop: De professoren ontmoetten elkaar op faculteits- en senaatsvergaderingen, bij promoties, rectoraatsoverdracht en het diësdiner, en de vrouwen bovendien op de ‘krans’.

Linksonder: Bedankje uit 1988 van Mieke Oort voor de bloemen die zij, toen zij ziek was, van het Vrolecbestuur kreeg.
Zij schrijft dat zij al in 1929 op 22-jarige leeftijd lid werd van
de Krans, het jaar dat haar man, de astronoom Jan Oort,
tot lector werd benoemd.
		
De exacte datum van het ontstaan van de Dameskrans
laat zich niet achterhalen. In ieder geval lijkt deze al voor
de oorlog van 1940-1945 geformaliseerd als een ‘club met
leden’ en een vast stramien van maandelijkse bijeenkomsten. Tijdens de oorlog werd het verenigingsleven door de
Duitse bezetter stilgelegd. Voor wij de Krans na de oorlog
volgen eerst nog wat voorbeelden van activiteiten van individuele hoogleraarsvrouwen, met elkaar en met andere
vrouwen uit ‘betere kringen’.

Maatschappelijke activiteiten
14

Zeiltocht van de familie Huizinga. Vlnr: Retha, haar vader
Johan Huizinga en twee oudere broers (Collectie AHM).

leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

In tegenstelling tot betaalde arbeid buitenshuis was creatieve arbeid - zoals schrijven - samen met vrijwilligerswerk geaccepteerde arbeid voor getrouwde vrouwen uit
de ‘betere stand’. Sommige vrouwen hadden vóór hun
huwelijk al een proefschrift geschreven en bleven daarna
over hun vakgebied publiceren. Anderen schreven meer
journalistieke artikelen en weer anderen schreven over
hun (aanstaande) echtgenoot of samen met hem, zoals
Hillegonda Martin-Icke. Zij was eerst student, toen assistent en vervolgens tweede echtgenote van de geoloog K.
Martin. Zij vergezelde hem op een reis naar Java en publiceerde samen met hem over hun onderzoek. Op de Tentoonstelling ‘De vrouw 1813-1913’ exposeerde zij een collectie versteningen van tertiaire lagen op Java. Ook Willy
Uhlenbeck-Melchior vergezelde haar echtgenoot, de linguïst C.C. Uhlenbeck, op zijn onderzoeksreizen zoals in
1911. Het betrof een tocht naar het indianenreservaat van
de ‘Blackfeet’ in Amerika. Zij hield op die reis een dagboek bij. Deze zes volgeschreven schoolschriftjes werden
(pas) in 2005 tot een boek verwerkt.

Montana 1911. Reisverslag van Willy Uhlenbeck-Melchior over een
tocht in 1911 naar het
indianenreservaat van
de ‘Blackfeet’ werd pas
in 2005 tot een boek
verwerkt.

met haar man over wiskunde, een vak dat beiden hadden
gestudeerd en later over wiskundedidactiek.

Eleonora de Sitter schreef na het overlijden van haar
echtgenoot in 1934 een boekje over zijn leven en werk
met daarin ook een reisverslag van een tocht van vier
maanden die zij samen met haar man door Amerika had
gemaakt.
De reislustige Eleonora
en Willem de SitterSuermondt in Zuid-Afrika
(Uit: Jan Guichelaar:
DeSitter. Een alternatief
voor Einsteins heelal
model. Amsterdam,
Van Veen Magazines,
2009).

Margarethe Nieuwenhuis die in Zürich was gepromoveerd in de botanie, vertaalde het werk van haar man
over zijn reizen op Borneo in het Duits, een taal die zij
goed beheerste. Daarnaast schreef zij over haar eigen onderzoek. De van oorsprong Russische Tatiana Afanassjewa, echtgenote van de uit Oostenrijk afkomstige hoogleraar Wis- en Natuurkunde P. Ehrenfest, schreef samen

Einstein in Leiden. Vlnr: Professor Ehrenfest, zijn vrouw
Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa en Albert Einstein omstreeks 1920 (Uit: Athenae Batavae. De Leidse Universiteit/
The University of Leiden 1575-1975. Leiden, Universitaire
Pers, 1975).
Zij vormden een uitzonderlijk stel. Als getrouwde vrouw
mét kinderen deed Tatiana wat absoluut niet paste in de
mores van die jaren. Zij ging in de jaren twintig voor een
tijd alleen naar de Sovjet-Unie om daar wiskundeles te
geven en artikelen over haar vak te publiceren. Zij had het
nodige gemeen met Margarethe Nieuwenhuis, zoals een
buitenlandse afkomst en beiden kenden Albert Einstein
persoonlijk. Daarnaast hadden zij allebei hun eigen woning ontworpen; Margarethe ‘t Kasteeltje’ aan de Jan van
Goyenkade en Tatiana een pand iets verderop in de Witte
Rozenstraat. Hun aanvankelijke vriendschap bekoelde
na de communistische revolutie in Rusland in 1917, waar
Margarethe zich, in tegenstelling tot Tatiana, absoluut
niet in kon vinden.
		
de vrouw van de hoogleraar
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Vrouwenbeweging waren bijvoorbeeld eerdergenoemde
Aletta Lorentz en Margarethe Nieuwenhuis. Verder was
Marie Kluijver-Honigh bijzonder actief. Zij was betrokken bij de vrouwenkiesrechtstrijd en daarnaast onder andere jarenlang voorzitter van de Algemene Nederlandse
Vrouwenvereniging ‘Tesselschade’, net als hoogleraarsvrouwen voor én na haar. Tesselschade was in 1872 voortgekomen uit het in 1871 door Christina Elisabeth (Betsy)
Perk opgerichte ‘Arbeid Adelt’.

zorgen voor de zwakkeren in de samenleving, aanvankelijk ook met het doel ‘het volk te verheffen’. De mannen
lieten zich wat dit betreft niet onbetuigd. Zo werd in 1897
het Leidse Volkshuis gesticht door drie Leidse rechtsgeleerden, de hoogleraren H.L. Drucker, H.B. Greven en
W. van der Vlugt.

Huishoudelijke hervormingen
verschaften de huisvrouw tijd
om zich voor maatschappelijke zaken in te zetten
(Leidsche Courant van
3 december 1920).

Het Volkshuis vierde jaarlijks op Hemelvaartsdag een
lentefeest. Affiche voor het lentefeest 1937 (Ontwerp Jef van
Beek).

Om de hervormingen in het huishouden te stimuleren
werd in 1912 de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen opgericht - deze bestaat nog steeds onder de naam
Vrouwennetwerk - die in 1917 een Leidse afdeling kreeg
op instigatie van Wilhelmina van Itallie. Catharina Eerdmans-de Holl, echtgenote van B.D. Eerdmans, hoogleraar
Godgeleerdheid, speelde jarenlang een prominente rol
als voorzitter van de landelijke organisatie. Daarnaast
maakte zij deel uit van de Leidse bioscoopcommissie
die leeftijdskeuringen voor films deed, zette zich in voor
verwaarloosde kinderen en was regentes van het Gereformeerde Minne of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Andere hoogleraarsvrouwen bemoeiden zich met
het regentencollege van het Heilige Geest Arme Wees- en
Kinderhuis.
Tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) protesteerde Catharina Eerdmans namens de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen in open brieven in de krant
tegen de ‘duurte’ van levensmiddelen. Weliswaar bleef
Nederland buiten de gevechtshandelingen, maar toch
was er schaarste aan eerste levensbehoeften, die de prijzen opdreef. Ook op andere terreinen was de oorlog in
Nederland voelbaar. Al in het begin van de oorlog was
daarom in Leiden, in navolging van andere steden, een
Vrouwencomité gevormd om vrouwen en meisjes aan
werk te helpen, zoals het inmaken van zuurkool of het
breien van handschoenen voor militairen. Voorzitter
van dit comité werd A.M.S. Heeres-van Troostenburg de
Bruijn, echtgenote van hoogleraar Letteren en Wijsbegeerte J.E. Heeres. Secretaris werd Marie Kluijver. Voor
het geval Nederland bij de oorlog betrokken zou worden

Deze recente boekenlegger met een foto
van Betsy Perk laat zien dat ‘TesselschadeArbeid Adelt’ nog steeds actief is.
Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa, getekend door Harm
Kamerlingh Onnes (Collectie AHM).
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Wilhelmina van Itallie-van Embden schreef artikelen in
tijdschriften en kranten, waaronder een serie ‘portretten’
zoals over hoogleraar H. Kamerlingh Onnes, Aletta Jacobs
en Louis Couperus, die zij persoonlijk kende.
Wilhelmina van Itallie-van Embden,
28 augustus 1921, 51 jaar oud
(Foto: Leopold van Itallie).
Daarnaast schreef zij in dienst
van de Vrouwenbeweging, waarin zij op vele fronten actief
was. Zo zette zij zich niet alleen in voor het vrouwenkiesrecht, maar ook voor ongehuwde moeders met
financiële problemen, omdat de vaders het lieten afweten, deed aan ‘drankbestrijding’ en was - zoals veel
vrouwen - betrokken bij de Vredesbeweging. Toen het
vrouwenkiesrecht was verkregen ging ze de politiek in.
Andere hoogleraarsvrouwen die actief waren binnen de
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

Deze vereniging probeerde ongetrouwde vrouwen uit de ‘beschaafde stand’
door naai-, brei- of borduurwerk aan
een inkomen te helpen, zodat zij minder (financieel) afhankelijk zouden zijn
van mannelijke familieleden. Daarnaast
subsidieerde Tesselschade beroepsopleidingen voor (jonge) vrouwen, die dat
niet zelf konden betalen. Een van Marie
Kluijvers opvolgsters in het bestuur van
Tesselschade was Jacoba Kristensen-Heldring. Zij was de
echtgenote van de hoogleraar W.B. Kristensen en kleindochter van predikant O.H. Heldring, de man van de
‘Heldring-gestichten’. Deze waren bedoeld om ‘gevallen’
vrouwen door arbeid tot zondebesef te doen komen, zodat hun ziel gered kon worden. Ook Hélène Barge-Dreesmann was in de jaren dertig betrokken bij Tesselschade.
In 1953 fuseerden Tesselschade en Arbeid Adelt tot een
vereniging die nog steeds bestaat onder de naam ‘Tesselschade-Arbeid Adelt’.
De vrijwillige activiteiten buitenshuis van de hoogleraarsvrouwen en andere vrouwen uit hun kringen bestreken een breed terrein. Vanouds hadden deze vrouwen als
taak - een taak die de overheid niet als de hare zag - te

Emilie Knappert werd de eerste directrice. Verschillende
echtgenotes van hoogleraren zoals Anna van der VlugtRauwenhoff en Dora Kuenen-Wicksteed maakten voor
de oorlog deel uit van het Volkshuisbestuur.
Dat hoogleraarsvrouwen tijd hadden zich actief in te zetten voor maatschappelijke zaken was dankzij het feit dat
zij de beschikking hadden over huishoudelijk personeel,
dat echter steeds moeilijker was te vinden. De meisjes
werkten liever in de textielfabrieken, waar zij beter verdienden en meer gezelligheid hadden met elkaar dan in
dienst bij een ‘mevrouw’. Huishoudelijke hervormingen
in de vorm van elektrische huishoudelijke apparaten,
met de stofzuiger voorop, konden uitkomst bieden.
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en er een algehele mobilisatie zou volgen, werd in 1916 op
initiatief van de Nationale Vrouwenraad in verschillende
steden een Urgentieraad opgericht. Meisjes en vrouwen
werden opgeroepen om zich beschikbaar te stellen de
taak van de mannen over te nemen als zij naar het front
moesten. Eleonora de Sitter nam het voorzitterschap van
de Leidse Urgentieraad op zich.
Tijdens de oorlog was men al begonnen met het opvangen van kinderen uit oorlogsgebieden zoals OostenrijkHongarije en Duitsland met vooral veel inzet van Margarethe Nieuwenhuis. Na de oorlog zette zij dit werk nog
jaren voort. Naast deze inzet voor kinderen was zij samen
met andere vrouwenkiesrechtstrijdsters zoals Wilhelmina van Itallie en Aletta Lorentz, betrokken bij de oprichting van de Leidse Coöperatieve Keuken. In Amsterdam
was er al een sinds 1903. De ‘Keuken’ bereidde maaltijden
voor mensen die niet voor zichzelf konden of wilden
koken. In 1934, bij het vijfentwintigjarig bestaan van de
Leidse instelling, werd als hoogtepunt het moment gememoreerd dat wel acht gezinnen van hoogleraren hun eten
in de Keuken hadden gekocht. Dit waren maaltijden die
in blikken aan huis werden bezorgd, eerst met paard en
wagen en in de jaren twintig met de auto. Een paar jaar na
de viering van het jubileum moest de Keuken worden opgeheven als gevolg van de economische crisis, die de jaren
dertig kenmerkte. Deze leidde tot enorme werkloosheid
en daarmee tot veel ellende. Tony Meijers-Gottschalk,
echtgenote van E.M. Meijers, hoogleraar Rechtsgeleerdheid, trok het zich aan en nam samen met de presidente
van de Rooms-Katholieke Vrouwenbond het initiatief tot
het Steuncomité 1931 om geld in te zamelen voor crisisslachtoffers.
Genoemde activiteiten vormen een paar voorbeelden
van maatschappelijke betrokkenheid van hoogleraarsvrouwen. Zeker niet alle vrouwen zijn hierbij genoemd,
evenmin als alle werkzaamheden die zij verrichtten, ‘bezigheden buitenshuis’ die natuurlijk kwamen naast het
bijstaan van de echtgenoten en de zorg voor het gezin.
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

Politieke crisis en de Tweede Wereldoorlog

Het bleef in de jaren dertig niet bij een economische
crisis. Een politieke crisis volgde nadat in 1933 Hitler in
Duitsland de alleenheerschappij had gegrepen en zijn nationaal-socialistische ideeën manifest werden in discriminatoire maatregelen tegen de joden. De academische
wereld kwam in het geweer toen joodse wetenschappers
en ander personeel van de Duitse universiteiten ontslagen werden. Het protest werd georganiseerd door een in
1934 opgericht Nationaal Comité, waar uit Leiden onder
anderen de hoogleraar Meijers en Wilhelmina van Itallie in vertegenwoordigd waren, beiden met een joodse
achtergrond. Naast Wilhelmina van Itallie toonden ook
andere hoogleraarsvrouwen zich solidair waar het de
joden betrof. In 1938 ondertekenden 63 echtgenotes van
Leidse hoogleraren en lectoren een Adres aan ministerpresident Colijn waarin zij een dringend beroep op hem
deden om een zo groot mogelijk aantal joodse vluchtelingen toe te laten.

Nog voor de strijd was beslecht toonden Leidse vrouwen
zich begaan met het lot van de Spaanse kinderen voor
wie in 1937 het Comité tot huisvesting van Spaanse kinderen werd opgericht. Vijf van de twaalf vrouwen in dit comité waren echtgenotes van hoogleraren, onder wie Tony
Meijers. Vanwege het ontslag van haar echtgenoot E.M.
Meijers na de Duitse bezetting hield professor R.P. Cleveringa op 26 november 1940 zijn beroemd geworden
rede - na overleg vooraf met zijn vrouw Hiltje Cleveringa-Boschloo - in het overvolle Groot Auditorium van het
Academiegebouw. De dag na zijn rede werd hij gevangen
genomen en naar het Oranjehotel in Scheveningen gebracht. De Universiteit werd gesloten na een staking van
studenten die op de rede was gevolgd. In februari 1941
werd Cleveringa ontslagen en later die maand het joods
universiteitspersoneel, dat daarna zonder inkomsten zat.
Op 7 augustus 1942 werd Meijers met zijn vrouw en dochter gevangen genomen en naar Westerbork overgebracht.
Het gaat te ver hier die oorlogstijd tot in detail te beschrijven. Lees daarover het boek van P.J. Idenburg De Leidse
Universiteit 1928-1946. Vernieuwing en Verzet uit 1978.
Als secretaris van de curatoren was de heer Idenburg
goed op de hoogte van de Duitse maatregelen en probeerde waar mogelijk een helpende hand te bieden aan
de slachtoffers. Zo zette hij zich tegen het eind van de
oorlog in - toen de schaarste aan voedsel en brandstof het
nog onbevrijde noorden van Nederland trof - om voor
menig professorengezin de voedselnood te lenigen. Dit
leverde hem meerdere bedankbrieven op, onder andere
van dertien ‘Weduwen van Leidsche Professoren’.		

van levensmiddelen juist in de dagen toen de voedselnood zo nijpend werd en de meesten onder haar niet in
staat waren zelf er op uit te trekken om te ‘fourageeren’.
Zij zijn zich terdege bewust van al het werk, dat een
dergelijke aanschaf en verdeeling met zich bracht, en
zullen steeds erkentelijk blijven jegens hen, die zich
daarvoor zooveel moeite hebben willen getroosten.
Met de meeste hoogachting,
S. Kern-Salomons
M.E. Wensinck-Daubanton
A.M.C. Muller-Verdam
G.S.M. Roessingh-Everts
M. de Graaf-Reitsma
T. Ehrenfest-Ajanassjewa
M. Knappert-MacGillavry

Cth. Zaaijer-van Oordt
M.W.S. Blok-Aberson
S.C. de Vries-de Vries
E. de Sitter-Suermondt
L. van Kampen-Zernike
E.H. van Blom-van der
Goot

Al vanaf 1792 werd gedacht aan de weduwen. In dat jaar
werd de ‘Weduwen Sociëteit der Heeren Professoren aan
’s Lands Universiteit te Leijden’ opgericht met als doel
een fonds te creëren om weduwen van hoogleraren van
een pensioen te voorzien. Van dit fonds konden alle hoogleraren (gewoon en buitengewoon) lid worden door het
storten van een bijdrage, die was gebaseerd op de leeftijd
van en het leeftijdsverschil met de echtgenote. Aan de
weduwen werd uit het gevormde kapitaal een jaarlijks
pensioen uitgekeerd. Na de reorganisatie van de Universiteit in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de
Weduwen Sociëteit opgeheven.

			

Bericht in het Leidsch Dagblad van 25 november 1938 over
het Adres van 63 hoogleraarsvrouwen aan minister Colijn.
In Spanje woedde een burgeroorlog, die uiteindelijk in
1939 generaal Franco als dictator aan de macht bracht.

Mei, 1945
Ondergeteekenden, allen Weduwen van Leidsche Professoren, zouden gaarne langs dezen weg nog eens
openlijk haar dank willen betuigen aan de geheimzinnige organisaties en hun medehelpers, die haar dezen
winter zoo gesteund hebben door de verstrekking
de vrouw van de hoogleraar

(1913-1945)
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Na de oorlog probeerde iedereen de draad van het vooroorlogse leven weer zo goed en zo kwaad als het ging op
te pakken. Of en hoe de vrouwen tijdens de oorlog contact hebben onderhouden valt niet te zeggen bij gebrek
aan archiefmateriaal, maar ongetwijfeld zullen ze elkaar
tot steun zijn geweest voor zover omstandigheden het
toelieten. Vanwege de geleden ontberingen in de oorlog
werden hoogleraarsechtparen door de Universiteit van
Zürich uitgenodigd om een reisje naar Zwitserland te
maken. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt door
uiteindelijk achtentachtig personen, die in augustus 1945
vertrokken.
In september van het bevrijdingsjaar werd de Universiteit
heropend. Dit was een extra feestelijke gebeurtenis omdat deze samenviel met het jaar van het vierenzeventigste lustrum van de Leidse Universiteit. In dit kader kregen
de echtgenotes van hoogleraren een lunch aangeboden
die werd bijgewoond door het bestuur van de VVSL. In
februari 1946 vond het diesdiner weer plaats, waar de bestuursleden van de VVSL samen met de dames - zonder
de heren - aanzaten, een traditie die al voor de oorlog
was ontstaan. Een andere traditie die na de oorlog werd
voortgezet was de jaarlijkse thee met de vrouwelijke studenten, in ieder geval voorlopig. De bijeenkomsten van
de Dameskrans werden ook hervat.
Over de naoorlogse ontwikkeling van Dameskrans naar
Vrolec valt meer met zekerheid te zeggen, omdat over
deze periode een archief is aangelegd, dat begint met losse aantekeningen in ‘kasboeken’ en wordt gevolgd door
notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, verslagen
van activiteiten enzovoort. Overigens deden de dames
ook in deze tijd nog vrijwilligerswerk, maar daar zullen
we hier niet heel veel aandacht aan besteden. Wat betreft
sociale zorg had de overheid een belangrijk deel van de
werkzaamheden overgenomen, al bleven er natuurlijk
wel maatschappelijke (vrouwen)organisaties bestaan en
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

beleefde de Vrouwenbeweging in de jaren zeventig een
opleving. Voor we de ontwikkeling van Dameskrans naar
de huidige Vereniging volgen en zien wat de club allemaal
voor activiteiten ontplooide, eerst iets over de sociale verplichtingen en de contacten met de VVSL.

Sociale verplichtingen

Net als voor de oorlog kende het universitaire leven een
aantal in acht te nemen regels. Zo diende bijvoorbeeld
een nieuwe hoogleraar zijn collega’s te ontvangen. Maar
de tijden veranderden, zo blijkt uit een telefonisch interview met Henny Zürcher-Bulten. Zij heeft sterke herinneringen aan de introductie van haar en haar man aan de
Leidse Universiteit en vertelt daarover het volgende:
Die introductie gaf een hoop gedoe. Zo moest het
echtpaar drie zondagen thuiszitten met cake en koffie
of thee om de gasten - de senaatsleden en echtgenotes - te ontvangen. De ene keer liep het storm en was
er te weinig cake, de andere keer kwam er niemand en
at je de hele week cake. Maar dat was nog niet alles.
Er moesten ook tegenbezoeken worden afgelegd. Dat
betekende kriskras door Leiden fietsen door weer en
wind, want een auto hadden ze in die tijd nog niet. De
kinderen moesten weer ergens worden ondergebracht
want die konden natuurlijk niet mee en waren bij het
bezoek aan huis ook al niet welkom geweest.

De Dameskrans speelde in op deze toch wel zware verplichting voor een nieuw benoemde hoogleraar en niet
te vergeten voor zijn echtgenote, door in 1963 voor te stellen een gemengde kransbijeenkomst te organiseren, in
maart. Daar konden dan de nieuwe hoogleraren en hun
echtgenotes gezamenlijk als gastheren en -vrouwen optreden voor de leden van de Senaat om zo kennis te maken.
Niet alleen op een nieuwbenoemde hoogleraar en zijn
vrouw rustten sociale verplichtingen, meer nog gold dit
voor de rectorsvrouw. In het Vrolecarchief bevindt zich
een lijstje met namen van gasten die ontvangen werden
door het echtpaar Dankmeijer-Welz in het rectorsjaar
1965-1966. In oktober, november, december en januari
gaf het echtpaar vier diners voor zeven tot acht personen,
onder wie curatorenechtparen, maar bijvoorbeeld ook
voor de secretaris van het Leids Universitair Fonds (mejuffrouw M.E. Blok) of voor de directeur van het Academisch Ziekenhuis. Daarnaast ontvingen zij in november
in het Eysingahuis (aan de Rijnsburgerweg) nog tal van
gasten verbonden aan de Universiteit zoals decanen van
verschillende faculteiten, maar ook leden van besturen
van studentenverenigingen en verschillende directeuren
zoals bijvoorbeeld van de Lakenhal, in totaal tweeënvijftig personen. Het echtpaar Hidding gaf het jaar daarop
acht diners, thuis, en twee jaar later het echtpaar Kukenheim zelfs twaalf.
Die tijd is nu voorbij. Tegenwoordig zijn dergelijke sociale
verplichtingen - zoals het geven van diners - verdwenen
en vervangen door contacten op vrijwillige basis.

Contacten met de VVSL

Rapenburg vanaf hoek Lange Brug.

De uitnodigingen voor de theebijeenkomsten door de
VVSL, die voor de oorlog al een traditie waren geworden,
keerden na de oorlog terug. Zo ook de aanwezigheid van
het VVSL-bestuur bij het damesdiner op de Dies en de
aanwezigheid van de Krans bij de lustrumvieringen van
de VVSL. Er werden over en weer geschenken uitgewis-

seld. De eerste naoorlogse thee, waaraan de toneelvereniging van de VVSL, de TVSL, haar medewerking verleende,
vond plaats in maart 1946. Regisseur dat jaar was de actrice Heleen Querido-Pimentel, echtgenote van hoogleraar Geneeskunde A. Querido, die in 1948 aangesteld zou
worden. Heleen Querido werd toen ook lid van de Krans.
In 1950, een lustrumjaar van de VVSL, was er een ‘wandelende lunch’ op de zolder en in de bibliotheek in hun
pand aan het Rapenburg, waarbij 120 echtgenotes aanwezig waren. De lunch werd opgeluisterd door zang en dans
van de VVSL-leden.
De bijeenkomsten gingen door met een variatie aan vermaak, zoals muziek, zang, een voordracht, toneel of zelfs
een demonstratie ritmische gymnastiek of ritmisch kegelzwaaien zoals in 1958. In 1966 werd er een succesvolle
modeshow voor de dames georganiseerd. Het jaar daarna
nodigde de VVSL de dames uit ter gelegenheid van Moederdag. Er werd speciaal een ‘moederdaglied’ gemaakt.
Hier volgen enkele coupletten die de meisjes van de TVSL
zongen met Katy Cool als hoogleraarsvrouw en Erica
Terpstra als hoogleraar:
(…)
Lieve, al ben je een hooggeleerd heer,
Van vele markten thuis.
Thuis ben je echt maar een enkele keer,
‘K zit váák zo alleen voor de buis…
Koortje:
Maar morgen professor dan krijgt u uw kans,
De hele lange dááág.
Cancel uw afspraken, toon u wat mans,
Houd als leuze voor haar Moederdag.
Lieve, al ben ik een hooggeleerd heer,
Van vele markten thuis.
Vandaag ben ik echtgenoot en echt niets meer,
Als kado krijg je mij één dag thuis…’.
van krans tot vrolec (1945 - 2013)
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De hoogleraarsvrouwen bleven wat stijfjes op hun stoel
zitten bij deze voorstelling en er werd in het VVSL-jaarverslag gesuggereerd om de ‘dameskoffie’ - het was al geen
thee meer - maar eens een jaartje over te slaan. Misschien
werden dit wel meer jaartjes dan één; de jaarverslagen
geven hierover geen uitsluitsel. In 1972 fuseerde de VVSL
met het Leidsch Studenten Corps tot de nieuwe gemengde studentenvereniging Minerva en kwam er een einde
aan de jaarlijkse ontmoetingen met de Kransdames.

Maatschappelijke activiteiten
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Net als voor de oorlog vervulden de hoogleraarsvrouwen
nog steeds bestuursfuncties in maatschappelijke organisaties. Weliswaar had de overheid een belangrijk deel van
de sociale zorg overgenomen - met de opbouw van de
‘verzorgingsstaat’ - maar er bleef genoeg vrijwilligerswerk
te doen voor hoogleraarsvrouwen. We komen ze tegen in
het bestuur van het Leidse Volkshuis, van TesselschadeArbeid Adelt, van Pro Juventute, van miniatuur-Nederland Madurodam en van de Consumentenbond om een
paar voorbeelden te noemen.
Ook binnen de academische wereld zetten de hoogleraarsvrouwen zich in, bijvoorbeeld in het bestuur van de
Stichting Studentenhuisvesting Leiden of voor buitenlands academisch personeel. Voor deze mensen richtte
Joosje Teeuw-de Vries, samen met andere Kransleden die
enige tijd met hun echtgenoot in het buitenland hadden
gewoond The International Neighbour Group (ING) op. Zij
waren daartoe geïnspireerd door een soortgelijke opvang
in de Verenigde Staten. De ING wilde - naast het bieden
van hulp op tal van terreinen - recreatieve activiteiten
organiseren vooral voor de vrouwen en kinderen uit het
buitenland.

Gonny Bruschke en Ans Mouton op een kerstviering in het
International House.
In 1967 kreeg de ING een
vervolg in het International
Centre (IC), waar buitenlandse academici geassisteerd
werden bij het zoeken naar
woonruimte of scholen voor
de kinderen. Daar bleef het
niet bij. Na de nodige acties
om fondsen te werven, zoals het organiseren van een fancy fair, kon uiteindelijk het pand Rapenburg 6 als Interna
tional House (IH) worden geopend. Bij die opening op 31
oktober 1975 kreeg Joosje Teeuw de Universiteitspenning
uitgereikt uit handen van rector magnificus A.E. Cohen
vanwege haar verdiensten voor het ING, IC en dan nu het
IH.

Trouwfoto van Henriëtte Rosa Lignac-Enthoven en George
Otto Emil Lignac, 10 oktober 1916 (Collectie Joods Historisch
Museum, Amsterdam).

Joosje Teeuw ontvangt de Universiteitspenning uit handen
van rector magnificus A.E. Cohen (Collectie AHM).
Haar initiatieven hadden in andere universiteitssteden
navolging gekregen. Het bestuur van het International
House werd waargenomen door opeenvolgende leden

leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

van de Krans, bijgestaan door een betaalde administratieve kracht en een tachtigtal vrijwilligers.
Naast dit vrijwilligerswerk waren er natuurlijk ook hoogleraarsvrouwen die politiek actief werden, bijvoorbeeld
Henriëtte Lignac-Enthoven.

Zij zat eerder - vanaf 1935 - in het bestuur van de Leidse
afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen en in de redactiecommissie van het blad van die vereniging. In 1939 was zij betrokken bij de oprichting van
de Vrouwengroep van de Liberale Staatspartij en in 1946
bij de oprichting van de VVD. Voor diezelfde partij zat Els
Glastra van Loon-Boon eind jaren vijftig in de Leidse gemeenteraad. Tijdens de oorlog had zij een belangrijke rol
in het verzet gespeeld.
Naast degenen die actief waren in vrijwilligerswerk of in
de politiek, waren er de vrouwen die zich creatief ontplooiden in bijvoorbeeld toneelspelen, beeldhouwen,
musiceren, schilderen of schrijven. Het een en ander kon
ook gebeuren in Kransverband. Het aantal schrijvende

echtgenotes was na de oorlog enorm toegenomen doordat steeds meer vrouwen hadden gestudeerd en een deel
van hen daarna was gepromoveerd. Het gaat te ver om
al deze vrouwen met hun dissertaties en publicaties op
te sommen. Een enkeling komen we in het vervolg nog
tegen zoals Ina Heering-Moorman.
Aquamarijn
Mijn hand op de mahoniehoutentafel mijn moeders hand, de ring
draagt de aquamarijn gevat
in een ovaal van minuscule parels.
Die hand waste, toen ik nog klein was
mijn haar boven de gootsteen in de keuken,
de ring was later pas, veel later
toen er geld was en verdriet.
Je zong van ’t Angelus, en wiegeliedjes
douw, douw, douwderideine - en ik verborg mijn tranen in je schort
je daagse schort met witte stipjes.
Nog hoor ik je glasheldere sopraan
die ik herkende in het vrouwenkoor
dat zong Vergißmeinnicht und Ehrenpreis
und Veilchen sind dabei.
Hoe heb ik je teleurgesteld - mijn kleine meisjes
heb je godzijdank meer liefgehad dan mij,
van katoenen voile, roze ruitjes,
waren de jurkjes die je voor ze koos.
En al die jaren heb je aan je hand
die ene druppel uit de zee gedragen trait d’ union toch tussen jou en mij
glanzend op de mahoniehouten tafel.
Uit: Clasine Heering-Moorman, Rakelings, 1997.
Zij vertaalde romans uit het Frans en schreef gedichten,
waarmee zij in 1994 de Leidse Poëzieprijs won. Dertig jaar
van krans tot vrolec (1945 - 2013)

23

eerder gaf zij als eerste een lezing voor de Krans, na instelling van de Kransraad.

De Dameskrans na de oorlog

Op de eerste naoorlogse Kransbijeenkomst in oktober 1945
trad Mieke Oort-Graadt van Roggen, vrouw van de sterrenkundige J.H. Oort, als gastvrouw op dus waarschijnlijk
was die bijeenkomst bij haar thuis, op de Sterrewacht. De
bedoeling was dat er drie gastvrouwen zouden zijn maar
de namen van de twee andere echtgenotes zijn doorgehaald in het kasboek dat van de bijeenkomst getuigt.

gens waren voor het diesdiner 1947 de vrouwen van alle
hoogleraren en lectoren welkom en niet alleen de leden
van de Krans, al droeg de Krans als vanouds wel bij aan
het welslagen van de avond.
Na de opening van het tweede academische jaar na de
oorlog in september 1946, nodigden de dames H. Cleveringa en A.A. Berg-van Ulden de echtgenotes uit voor een
bijeenkomst in het Snouck Hurgronjehuis. Dat de brief
speciaal van deze twee vrouwen uitging kwam doordat
zij als echtgenotes van respectievelijk de rector magnificus en de secretaris van de Senaat die taak hadden toebedeeld gekregen. Via het senaatsbureau kreeg de vrouw
van de rector de namen door van de nieuwe hoogleraren
en hun echtgenotes en zij gaf die door aan de ‘secretarisvrouw’.
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Uit de teksten in het kasboek van 1945 valt op te maken dat
toen al het houden van Kransbijeenkomsten en het betalen
van contributie normale aangelegenheden waren.
In dit kasboek valt tevens te lezen dat de Krans toen
achtenzestig betalende leden telde; drieënvijftig leden
hadden de contributie van ƒ 3,00 per giro betaald en vijftien contant. Het kasboek meldt ook dat drieënveertig
vrouwen in februari 1946 het eerste naoorlogse diesdiner
bijwoonden in het Snouck Hurgronjehuis aan het Rapenburg. Zij betaalden daarvoor ƒ 4,75 per couvert. De aanzittende dames mochten - zo valt in het kasboek te lezen
- nadrukkelijk alleen echtgenotes zijn en géén moeder,
zuster of gezelschapsdame (!) van een hoogleraar. Overileidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

Eerste convocaat van het academisch jaar 1946-1947.
De rectorsvrouw bleef door de jaren heen een centrale rol
vervullen in de organisatie van de Dameskrans.

Het echtpaar Bakhuizen van
den Brink-Cnoop Koopmans.
(Collectie AHM).
Er waren inmiddels te veel
echtgenotes om de bijeenkomst - zoals gebruikelijk was
geweest - bij de dames thuis
te laten plaatsvinden. Een
groter aantal leden maakte
bovendien dat de kosten voor
de versnaperingen, die aanvankelijk voor rekening kwamen van de drie gastvrouwen, navenant stegen. In het
convocaat van september 1946 stelden de dames Cleveringa en Berg daarom voor om de kosten over vier in plaats
van drie gastvrouwen te verdelen. Deze vier wisselende
gastvrouwen waren in principe van vier verschillende faculteiten, onder wie zo mogelijk een ‘nieuwe’ echtgenote
en af en toe een lectorsvrouw. Zij droegen samen niet alleen de kosten van thee, suiker, zandkoekjes en zoutjes én
bediening, maar ook van de postzegels op de convocaten,
die de eerste week van de maand waarin een Krans werd
georganiseerd, moesten worden verstuurd. De contributie werd dat jaar verhoogd tot ƒ 3,50 per jaar. Dit bedrag
kon worden gestort op de rekening van mijnheer Cleveringa. Dat de contributie op zíjn rekening werd gestort,
kwam omdat getrouwde vrouwen - of zij nu gestudeerd
hadden of niet - na hun huwelijk handelingsonbekwaam
werden; hun handtekening was niet rechtsgeldig. Pas in
1956 werd deze handelingsonbekwaamheid van getrouwde vrouwen bij wet opgeheven.
Aangezien de gastvrouwen de versnaperingen betaalden,
kon de contributie worden bestemd voor zaken zoals de
huur van het Snouck Hurgronjehuis en voor geschenken
bij feestelijke gelegenheden, voor bloemen voor zieke
leden of bij geboorten, of voor de praeses van de VVSL
na de jaarlijkse thee. Het instituut ‘gastvrouw’ was na de
oorlog echter aan verandering onderhevig, zo vertelde

Henny Dresden-Konijn, die in 1947 bij de Krans was gekomen, in een interview:
Na de oorlog hadden steeds meer echtgenotes van
hoogleraren een universitaire opleiding gevolgd en
ontleenden daar - al werkten zij niet - toch een zekere
status aan. Henny had het idee dat zij na haar ontkennende antwoord op de vraag of ze had gestudeerd, niet
langer interessant werd bevonden. Ze vond de Krans
zodoende maar een elitair geheel, maar bleef toch
trouw op de theemiddagen in het Snouck Hurgronjehuis komen, waar roken overigens was verboden. Een
gebod was het dragen van hoed en handschoenen.
Henny vond dit niets en stelde voor het zonder hoed
te doen. Maar dan zouden de gastvrouwen niet van de
gasten zijn te onderscheiden, zo werd tegengeworpen.
Toen haar echtgenoot S. Dresden in 1962 rector werd
maakte zij als rectorsvrouw onmiddellijk van de gelegenheid gebruik om in het convocaat voor de eerste
Kransbijeenkomst in oktober op te nemen dat de vrouwen zonder hoed mochten komen. De gastvrouwen
zouden te herkennen zijn aan ‘versierselen’ in de vorm
van een corsage. Desondanks was het leven in die tijd
behoorlijk vormelijk, ook bijvoorbeeld bij promoties.
Daar was zij relatief vaak bij aanwezig en niet alleen bij
de promovendi van haar man. Zij zette zich persoonlijk
erg in voor de jonge mensen die op haar pad kwamen.
Na de promotie dronk je opgelucht een glaasje, maar
toen Henny een jenever bestelde, werd zij door één van
de dames terechtgewezen: dat was een hoerendrankje!

De Kransraad

Was het aantal leden van de Krans in 1945 nog achtenzestig, in 1961-1962 was dit opgelopen tot meer dan tweehonderd, tweehonderdvier leden om precies te zijn. De
contributie was inmiddels verhoogd tot ƒ 6,00. De leden
waren niet alleen de vrouwen van zittende professoren,
maar ook echtgenotes van hoogleraren met emeritaat of
van krans tot vrolec (1945 - 2013)
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weduwen. Voor deze alleenstaanden werd een aangepaste contributie ingevoerd. Het is duidelijk dat de Dameskrans niet in dezelfde problemen verkeerde als de krans
van de heren hoogleraren, die in 1963 dacht over opheffing of samengaan met de dames. Zover kwam het niet.
In 1965 was het ledental verder gestegen tot 262. Op de
ledenlijst uit dat jaar - de oudste in het Vrolecarchief, afkomstig van Wetka Feenstra-von Saher - staan de namen
van de dames gerangschikt per faculteit en daarbinnen
op volgorde van anciënniteit. De vrouw van de ‘oudst’
benoemde echtgenoot stond dus bovenaan. De oudste
faculteit kwam ook het eerst, dat was die van de Godgeleerdheid. Er werden op de namenlijsten geen voornamen van de dames vermeld. Dat bleef door de leden nog
zo gewenst tot 1984, het jaar waarin dit besluit nog eens
werd bekrachtigd. Daarna stond dit onderwerp telkens
weer ter discussie in het bestuur. Uiteindelijk gaf een enquête onder de leden uitsluitsel en werd deze ‘formaliteit’ opgeheven op de Algemene Ledenvergadering van 13
september 1990: het opnemen van roepnamen wordt bij
stemming aangenomen (alleen op de interne lijst, niet op
de enveloppen!).
In de jaren zestig vroeg een toenemend aantal leden om
betere ondersteuning van de rectorsvrouw. In 1964 was dit
Loes Kuenen-Janssens. Zij kwam daarom met het voorstel tot het instellen van een Kransraad, daarin gesteund
door Leny Dankmeijer-Welz, echtgenote van de secretaris van de Senaat. De Kransraad kwam er en zorgde voor
ondersteuning bij de organisatie van de diesviering en de
gemengde krans of het slotfeest. Deze gemengde krans met de heren - werd georganiseerd door twaalf gastvrouwen en -heren te weten de rectorsvrouw en de rector en
dan nog tien personen uit vijf verschillende faculteiten.
Dat de instelling van de Kransraad mogelijkheden bood
om een en ander beter te kunnen organiseren blijkt wel
uit de opmerking in het universitaire jaarverslag over
1967-1968 van de rector magnificus: ‘Ik wil voorlopig eindigen met het slotfeest te noemen, waarmede dit jaar op
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

kasteel Oud-Poelgeest door de Senaat de cursus werd beëindigd. Dat dit een groot succes werd, is vooral te danken
aan de Kransraad van de Dameskrans en speciaal ook aan
mevrouw Kuenen, die als regisseuse van het toneelstuk
optrad, dat terecht een groot succes boekte.’
Met de instelling van de Kransraad werd tegelijk de wens
uitgesproken meer binding te kweken onder de echtgenotes, door meer te weten te komen over het werk van hun
mannen en verdere universitaire aangelegenheden. Het
voorstel was daarom meer inhoud te geven aan de Kransbijeenkomsten, bijvoorbeeld door middel van lezingen.
De eerste werd gegeven door de vertaalster en dichteres,
tevens hoogleraarsvrouw, Ina Heering die sprak over Simone de Beauvoir. In 1965 nodigde professor Dankmeijer
de Krans uit in ‘zijn’ Anatomisch Museum. Dat jaar werd
ook een bezoek gebracht aan het Leidse Volkshuis om
de banden met deze instelling aan te halen. Het voorstel
hiervoor kwam van Kranslid Andrée Brouwer-Heybroek
die bestuurslid van het Volkshuis was. Hier kreeg de
Krans een lezing over de geschiedenis van dit ‘clubhuis’
en informatie over de activiteiten. Het aanhalen van het
contact met het Volkshuis in de jaren zestig werd ongetwijfeld toegejuicht door Loes Kuenen, die getrouwd was
met een zoon van voormalig Volkshuis-bestuurslid Dora
Kuenen.

De Krans wordt Vereniging
Uit de statuten:

Doel van de Vereniging:
De Vereniging stelt zich ten doel contact te leggen tussen haar leden en hen meer betrokken te doen zijn bij
het leven van de universiteit. Dit doel tracht zij te verwezenlijken o.a. door het regelmatig beleggen van bijeenkomsten, waar leden van de universitaire gemeenschap in het algemeen en de leden zelf op verzoek
lezingen of causerieën kunnen houden, en door het
vieren van de Dies. Dit doel wordt ook nagestreefd in

kleinere groepen of clubs, die na overleg met het bestuur al naar behoefte kunnen worden gevormd.
Was in 1964 de Kransraad ingesteld om de rectorsvrouw
te ondersteunen bij haar organiserende taken, de groei
van het aantal leden vroeg tevens om een meer adequate organisatie en vooral om meer continuïteit dan
een Kransraad kon bieden. Het plan was daarom van de
Krans een vereniging te maken met een bestuur en een
reglement. Het bureau van de Senaat kon minder van
dienst zijn door toegenomen werkzaamheden en de ophanden zijnde reorganisatie van de Universiteit. Waar
eerder het senaatsbureau bijvoorbeeld de uitnodigingen
voor bijeenkomsten verstuurde, moest de Krans dit nu
zelf doen en ook zelf de kosten daarvoor dragen. Daarbij bracht het toenemend aantal leden - die in 1967-1968
ƒ 12,50 contributie betaalden - meer financiële beslommeringen met zich mee. Naast een penningmeester moest er
ook een kascommissie komen om de financiën jaarlijks te
controleren.
De reorganisatie van de Krans riep de vraag op welke
naam de Krans als vereniging zou moeten krijgen. Gesuggereerd werden Leidse Wingerd, Schakels of Joffers, maar
tot een definitieve keuze kwam het nog niet; de naamgeving werd even op de lange baan geschoven.
Het idee een vereniging te vormen met een bestuur en
een reglement kwam voor sommige leden als een donderslag bij heldere hemel en leverde een storm van reacties op en zelfs een protestbrief ondertekend door vijfenveertig leden. Een aantal van hen wilde meedenken over
aanpassingen van het reglement. Vooral de rol van de
vrouw van de rector in het bestuur leverde discussie op,
net als de bepalingen over het lidmaatschap.
Uiteindelijk werd in 1968 toch een voorlopig reglement
vastgesteld. Rectorsvrouw Leny Kukenheim-Gorter stelde
voor dat zij in het eerste jaar 1968-1969 het voorzitterschap op zich zou nemen. Maar daarmee eindigde niet

de discussie over de vraag wie wel of geen lid mocht zijn
of blijven. Deze vraag spitste zich toe op gescheiden vrouwen en echtgenotes van hoogleraren die ontslag hadden
genomen. Trouwde een gescheiden hoogleraar opnieuw
dan moest zijn nieuwe echtgenote zonder meer lid kunnen worden. Maar wat te doen met de ex? Velen vonden
het wat cru om die zomaar uit de Vereniging te zetten.
Uiteindelijk werd unaniem besloten dat zowel de gescheiden vrouwen als de vrouwen van de hoogleraren die
ontslag hadden genomen weliswaar niet langer lid van
de Vereniging konden zijn, maar wel lid mochten blijven
van de clubs of buurtkransen. Later in haar bestaan werd
overigens besloten, dat toch ook de gescheiden vrouwen
lid van (vroeger) de Krans, later de Vereniging, mochten
blijven. Een andere kwestie die ook af en toe de kop opstak, was dat sommige clubs leden hadden die geen lid
waren van de Vereniging of van wie de echtgenoot zelfs
geen hoogleraar of lector was (geweest). Voor deze leden gold over het algemeen een gedoogbeleid; er werden
geen drastische maatregelen tegen genomen. Deze ‘buitenleden’ waren soms toegelaten omdat anders het voortbestaan van de club werd bedreigd.
Na het eerste ‘proefjaar’ van de Vereniging kon Leny Kukenheim, bij de overdracht van het voorzitterschap aan
de volgende rectorsvrouw, tevreden vaststellen dat het reglement gewerkt had. De vrouw van de rector magnificus
was nog steeds de spil in het verenigingsweb. Met deze
traditie - de rectorsvrouw als voorzitter van het bestuur werd gebroken tijdens het rectoraat van J.J.M. Beenakker.
Hij was getrouwd met de Italiaanse Elena Manaresi, die
net als hij gepromoveerd was in de natuurkunde. Zij vond
dat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheerste voor
deze functie en verkoos daarom penningmeester te worden. Na haar zouden andere rectorsvrouwen eveneens
aangeven liever geen voorzitter te worden. Dit speelde
zich af in de jaren tachtig en negentig toen de rector magnificus niet meer jaarlijks wisselde, maar voor meerdere
van krans tot vrolec (1945 - 2013)
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jaren in functie bleef. Deze wijziging was vastgelegd in de
Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) die in 1972
werd doorgevoerd. Deze wet kwam tot stand na de democratiseringsacties van studenten in het hele land (mei
1969). De Universiteitsraad verving samen met het College van Bestuur het oude College van Curatoren en de
Senaat. In het College van Bestuur zaten naast hoogleraren ook leden van buiten de Universiteit. Dit riep de vraag
op of hun echtgenotes lid zouden kunnen worden van de
Vereniging. Men meende van niet, al waren deze dames
zonder meer welkom op het diesdiner. Aangezien deze
vrouwen een relatie hadden met de Universiteit - net als
voorheen de vrouwen van de curatoren - werd tenslotte
voorgesteld ze tot ‘permanente introducee’ te bombarderen. Daarmee waren zij geen lid van de Vereniging, maar
werden zij wel uitgenodigd voor de Kransbijeenkomsten.
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Met de opheffing van de Senaat, gevormd door alle hoogleraren, verdween ook de ‘eetcommissie’ van de hoogleraren. Om in deze leemte te voorzien besloten de heren
in 1973 een vereniging op te richten die de naam Holec
kreeg. In deze naam zijn de woorden hoogleraar en lector
te herkennen. Bij de oprichting heette de Vereniging van
hoogleraarsvrouwen ‘Vereniging van Echtgenoten van
Hoogleraren en Lectoren der Rijksuniversiteit te Leiden’,
maar de naam Krans of Dameskrans bleef nog lang in gebruik. Ans Mouton vertelde dat tijdens haar voorzitterschap eind jaren tachtig de toenmalige voorzitter van de
Holec spontaan de naam Vrolec voorstelde. Hij vond de
lange naam van de Vereniging erg onpraktisch in het gebruik. De naam werd niet direct overgenomen maar bleef
in de wandelgangen bestaan.
Het kostte enige tijd, maar in 1973 lag er een definitief reglement op tafel dat op de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 10 december van dat jaar werd goedgekeurd.
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Ideeën voor een nieuwe naam
De presentielijst van de bijzondere Algemene Ledenvergadering op 10 december 1973, waar het eerste reglement
werd vastgesteld en goedgekeurd.
Op de Algemene Ledenvergadering van 2 september 1993
vond de eerste reglementswijziging plaats. Bestuursleden
traden om de twee jaar af en waren daarna nog voor een
jaar herkiesbaar. Om de continuïteit te verhogen werd in
het nieuwe reglement een bestuurslid voor drie jaar benoemd en was deze aansluitend twee keer voor een jaar
herkiesbaar.
Al in de jaren tachtig werd gediscussieerd over de vraag
of ook ‘partners zonder boterbriefje’, dus zonder een geregistreerd huwelijk, lid mochten worden. Het was in die
tijd dat ook onder hoogleraren en hun partners soms de
keuze werd gemaakt niet te trouwen, maar (eerst) te gaan
van krans tot vrolec (1945 - 2013)
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samenwonen. Na afloop van de Algemene Ledenvergadering in 1983, toen men zich weer eens over dit vraagstuk
had gebogen, liet een Kranslid haar gedachten daarover
nog eens gaan. In een briefje liet zij weten dat wat haar
betrof deze dames toegelaten moesten worden als lid,
zeker als de man in kwestie de vriendin meenam naar
zijn oratie. Dan was zij toch wel duidelijk meer dan ‘een
snoepje van de week’. Jaren later - in 1999 - werd het reglement aan de praktijk aangepast en werd de officiële naam
gewijzigd in Vereniging van Echtgenoten en Partners van
Hoogleraren aan de Universiteit Leiden.
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In de tijd dat het voor partners mogelijk werd lid te worden van de Vereniging, werd die mogelijkheid ook geopend voor mannelijke partners van vrouwelijke hoogleraren én voor partners van gelijk geslacht. Het eventueel
toelaten van mannen ontlokte aan sommigen de opmerking dat zo de grenzen met de Holec zouden vervagen en
zij vroegen zich af of de Holec en de Vrolec dan niet beter
konden samengaan. Tegengeworpen werd dat dan het
eigen karakter van de vrouwenclub verloren zou gaan,
wat op weerstand stuitte. Tot een fusie kwam het dan ook
niet. Het bleef wel mogelijk voor mannelijke partners van
hoogleraren om lid te worden van de Vereniging, maar tot
op heden hebben mannen die kans niet gegrepen.
Naast de lange officiële naam van de Vereniging wilde het
bestuur in de jaren negentig een informele naam die het
gebruik van het woord Krans of Dameskrans overbodig zou
maken. In correspondentie en verslagen uit de jaren negentig en in de conceptgeschiedenis van Vrolec en Holec,
geschreven in 1999 door Tonny Luyendijk-Elshout, hoogleraar Geneeskunde en lid van de Vereniging, is sprake van
Vrolec.

Tonny Luyendijk-Elshout. Tekening door Joop Rubens,
geschonken ter gelegenheid van haar afscheid op
11 september 1987 (Collectie AHM).
Maar blijkbaar was deze naam niet naar tevredenheid
want in 1999 vroeg het bestuur de leden om nieuwe suggesties. De voorgestelde namen zoals ‘Hecht en Hop’ en
‘Echo’ haalden het echter niet, waarna tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 september 2000 - mede
vanwege de intussen vertrouwde klank - de roepnaam
Vrolec werd geijkt.

De Vereniging en de vrouwenemancipatie

In de jaren zeventig - toen het ledental van de Vereniging
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een hoogtepunt bereikte met circa driehonderd leden
(297 in 1971) - beleefde de Vrouwenbeweging een opleving, bekend als de tweede feministische golf. Deze beweging was aangezwengeld door vrouwen met een hogere
opleiding die het onbevredigend vonden na hun huwelijk niets meer met hun opleiding te kunnen doen omdat
betaalde arbeid voor getrouwde vrouwen ongepast werd
gevonden. Steeds meer echtgenotes van hoogleraren hadden een hogere opleiding en sommigen hadden ook een
betaalde baan. Zij liepen in de strijd niet voorop, op een
enkeling na. Zo was de sociologe Dieke van Arkel-Merens
- werkzaam op het Sociologisch Instituut van Leiden - in
1969 getrouwd met D. van Arkel, hoogleraar Letteren. Zij
werd lid van de Vereniging. Daarvoor al droeg zij bij aan
de oprichting van de eerste organisatie van de tweede
feministische golf, de actiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM). Daarnaast was zij bestuurslid van het Leidse
Volkshuis en actief in de sinds 1918 bestaande Vereniging
van Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO)
zoals overigens meer vrouwen van professoren.
Een andere bij MVM betrokken hoogleraarsvrouw was in
aanvang wel lid geworden, maar zegde in 1971 haar lidmaatschap weer op. Zij gaf daarbij als reden dat zij het
ongeëmancipeerd vond om op basis van de functie van
haar echtgenoot, en niet vanwege eigen kwalificaties, lid
te zijn. Er werd volgens haar slechts vrijblijvend gebabbeld, terwijl eerder de grote maatschappelijke problemen
van de tijd aandacht vroegen. Kortom: zij stelde het hele
bestaansrecht van de Vereniging ter discussie.
Het bestuur antwoordde haar per brief dat de Vereniging
wel degelijk bestaansrecht had. De belangstelling voor lezingen en clubs was behoorlijk en hier konden ‘gelijkgestemde’ vrouwen elkaar ontmoeten, vrouwen die vaak op
eigen wijze een actieve rol in de maatschappij vervulden.
Maatschappelijk engagement kon immers ook worden
getoond door hulp te bieden bij minder grote maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld als het een buurvrouw in
nood betrof.

Mededelingen van de clubs
Boerhaavekwartier/Rijnsburgerweg
13 sept. Th. Jansen-Huydts Houtlaan 19 tel. 171481
Zij wilde graag het volgende onder Uw aandacht brengen:
‘Mag ik even memoreren dat het bij de leden van verschillende buurtkransen de gewoonte is dat, wanneer
iemand ziek is, dit wordt doorgegeven aan de contactpersoon door iemand die daarvan op de hoogte is? Dan
wordt daar aandacht aan besteed. Het is toch niet leuk
als je pas achteraf hoort dat iemand van je krans drie
weken opgenomen is geweest zonder dat je het wist.’
Uit: Convocaat september 1991.
Verder bood de Vereniging de leden, die sterk in leeftijd
konden variëren, elk wat wils door een groot aanbod
aan activiteiten. Een zeker bewustzijn van de positie van
vrouwen in de maatschappij was er ook wel degelijk, zoals bleek uit de grote opkomst en levendige discussie bij
de lezing van mevrouw mr. A.E. Wiersma-Tichelaar over
de rechtspositie van de vrouw; zo ongeëmancipeerd was
de Vereniging ook weer niet, aldus het bestuur. Kortom:
de Vereniging voorzag in een behoefte. Vooral ook omdat die - zoals hierboven gesteld - voor elk wat wils bood,
dankzij de oprichting van clubs en kransen.
Toch hadden - mede onder invloed van de vrouwenemancipatie - steeds meer echtgenotes een betaalde baan buitenshuis en dit had gevolgen voor de Vereniging. Deze
vrouwen hadden door hun werk minder tijd voor gezelligheid of een andere activiteit in verenigingsverband.
Het ledental begon dan ook langzaam terug te lopen en
de Vereniging begon te vergrijzen. In 1983 lag het ledental
desondanks nog op 265, ongeveer gelijk aan dat van 1965.
Bij het ter perse gaan van dit boekje telt de Vereniging 130
leden.
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Met de groei van het aantal Kransleden nam de behoefte
toe om elkaar in kleinere kring beter te leren kennen. Zo
werd het idee geboren om ‘clubs’, en wat later, ‘buurtkransen’ op te richten.
Vooral de clubs groeiden uit tot het hart van de Vereniging. Op plenaire bijeenkomsten konden vrouwen zich
inschrijven voor een club naar hun gading en nieuwe
clubs voorstellen.
Clubs die nog steeds bestaan zijn de Muziekclub, de Museumclub, de Leesclub, de Tuinclub, de Homerusclub, de
Filmclub en de Tennisclub. Van de Gymclub bestaan er
zelfs nog twee: lichaamsbeweging deed en doet het goed
onder de dames, al zijn de Wandelclubs en de Badmintonclub inmiddels verdwenen. Andere clubs waren tijdelijk erg populair zoals de Toneelclub. Samen met het
cabaret De Kranskruimeltjes en de leden van de Muziekclub kon de Toneelclub desgewenst ingezet worden om
dies- of Kransbijeenkomsten op te luisteren, al kon Gymclub Welgemoed dit ook! Korter of langer bestonden er
ook nog verschillende Talenclubs, de Bewegingsclub Cesar, de Bridgeclub, de Beleggingsclub, de ‘deelgroepclubs’
voor weduwen, nieuwelingen en 55-plussers en de vegetarische Kookclub (1997). Duidelijk tijdgebonden was de
Grammofoonplatenclub.
In de loop der jaren werd oogluikend toegestaan dat nietleden tot de clubs werden toegelaten, zeker als deze in
hun voortbestaan werden bedreigd door teruglopend
ledenaantal. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de Tennisclub en bij de Muziekclub. Ook bij de Gymclub deden niet-leden mee. Een bedankbriefje uit 2005 getuigt
daarvan. Marga Kerkhoven bedankte daarin voor de aanwezigheid van een delegatie van het Vrolecbestuur, toen
haar een koninklijke onderscheiding werd uitgereikt. Terloops wijst zij er op, dat haar man geen hoogleraar was, al
was hij wel aan de Universiteit verbonden. Dit was in de
loop der jaren echter in de vergetelheid geraakt.
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Laten wij de clubs eens nader bekijken, te beginnen met
de nog bestaande clubs. Daarna volgt een kort overzicht
van de opgeheven clubs.

Gymclubs

Een club die mogelijk al voor de oorlog bestond, maar in
ieder geval rond 1950, was de ‘oude’ Gymclub. Het was
een kleine, exclusieve club die bij elkaar kwam aan huis
van de hoogleraarsvrouw Bertha Louise Siemens-von
Müller. De lessen vonden plaats onder leiding van een
‘balletmeester’. Er waren twee groepen van maximaal 10
personen. Mevrouw Siemens, lid van de Krans, nodigde
kennissen en vrienden van haar uit, onder andere uit de
Krans.
In 1954 richtte Henny Dresden een nieuwe Gymclub op
met de naam Welgemoed.

De Gymclub Welgemoed op het diesdiner 8 februari 1957.
Vlnr: de heer Raven, Janny Taconis, Hans Nagel,
Els Fischer, Henny Dresden, Hebe Oosterhoff,
Ank Hugenholtz, Gera Jansma en Catrien Bachrach.

Henny Dresden laat haar
fotoboek zien aan Annemarie
de Vries.

Het daverend slotstuk was een tableau vivant, bestaande uit een piramide gevormd door dertien vrouwen
met Janny Taconis-Falkena bovenop. Een jaar later luisterde de Gymclub het diesdiner op met een modeshow!
Zij showden kleren van de chique modewinkel Mack in
de Breestraat. Daar kregen zij ook les in het lopen op
de catwalk.

We waren jong en we wilden wat meer dan met de
dames, inclusief hoed en
tasje, eenmaal per maand
theedrinken en in begin 1954 had ik een gymclubje bij
elkaar van 8 à 9 personen. Elke woensdagavond werd
er gegymd - in vlotte korte broek - onder leiding van
de heer Raven in een zaal van het Rembrandt Lyceum.
Na afloop kwam - na de koffie - de alcohol: vaak een
gin-tonic of jenever. De dames waren nooit thuis voor
half één! In 1957 was de Gymclub gevraagd het diesdiner op te vrolijken. De heer Raven was in jacquet met
bolhoed en de dames lieten armen en benen zwaaien
in kostuums (matrozenpakje met zwarte kousen en
schoenen) uit 1900.

De ‘catwalk’: Welgemoed op het diesdiner 8 februari 1958.
Op de voorgrond: Catrien Bachrach en Hebe Oosterhoff.

In een interview vertelt ze hier het volgende over:

Van alles werd geshowd, van keurige mantelpakken tot
elegante avondjurken. Zelfs een badpak was erbij, maar
dat was alleen voor Janny Taconis, de slankste van allen. Ook Anneke Kooyman liep mee, een lid dat in de
21e eeuw nog bekend was bij de Vrolec door haar bezoek aan de jaarvergaderingen.
Naast de optredens en de wekelijkse gymnastiek organiseerde de Gymclub van alles zoals fietstochten, bijvoorbeeld de jaarlijkse fietstocht naar de Witte Raaf
in Noordwijk, een quiz, bezoeken aan boerderijen van
bevriende vrouwen of een etentje in Drenthe. De band
was hecht en een paar keer per jaar komen leden en
oud-leden nog steeds bijeen op een koffieochtend. Vanaf 1974 werd gegymd onder leiding van Gonny Leenen.
Uit een interview met Jos Groeneveld-Waltman:
In later jaren hebben de ‘kroonjarigen’ onder de leden
regelmatig uitjes georganiseerd. Jos Groeneveld herinnert zich bezoeken aan Wassenaar met een toneelvoorstelling in ‘De Warenar’ en aan de Kunsthal te Rotterdam. Tochtjes werden gemaakt naar Schipluiden met
twee Jan Pleziers, naar Scheveningen met een lunch in
Garuda in Den Haag, naar de Beemster enzovoort.
In 2004 werd ‘Welgemoed 50 jaar’ gevierd met een
lunch in De Moerbei te Warmond. De club draagt nog
steeds de naam Welgemoed, al heeft men getwijfeld of
de club niet beter Welgeschapen zou moeten heten.
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Welgemoed
Van links boven met de klok mee: Fietsvakantie in waarschijnlijk 1999. Vlnr: Ro Schweizer, Ghi van Furth, Lies Leertouwer en Koos Voorhoeve. In de zaal voorste rij vlnr: Yvette
Went, Peggy Mulder, Marga Kerkhoven (gl= geen lid), Gonny
Leenen (gymlerares), Anne van Donzel (gl), Annelies Heesterman, Greet Bakker. Tweede rij: Jos Groeneveld, Margriet
Mok, Truus Schalekamp, Corry Fresco, Nick Oosterhuis en
Ghi van Furth. Nog een fietstocht. Vlnr: Koos Voorhoeve,
Thera Dooren, Ro Schweizer, Hetty Michon, Greet Bakker,
Anne van Donzel (gl), Ghi van Furth, Lies Leertouwer,
Annelies Heesterman, Carly Heijn en Engeline Posthumus
Meyjes. Gymmen met de bal. Vlnr: Dio van Gils (dochter Jos Groeneveld), Greet Bakker, Jos Groeneveld, Truus
Schalekamp, Annelies Heesterman, Peggy Mulder, Yvette
Went, Ank Burger (gl) en Gonny Leenen. Waarschijnlijk 1982: de fietsclub rust uit in het zwembad van Anneke Kooyman. Vlnr: Greet Bakker, Hebe Oosterhoff, Nel
Bruijning, Anneke Kooyman, Leny van Rijssel en Fien van
Iersel. Sinterklaasviering met warme chocola, speculaas
en natuurlijk een mooi gedicht voor de gymlerares Gonny
Leenen. Vlnr: Greet Bakker, Jos Groeneveld, Ro Schweizer,
Ghi van Furth en Yvette Went.
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Ook bij Welgemoed daalde het ledental en werden tijdelijk niet-leden toegelaten. Maar ook dan kon de band
hecht zijn. Hiervan getuigt onderstaand briefje van 23
april 2005 van de dochter van Marga Kerkhoven.
Beste leden van de gymnastiekvereniging Welgemoed,
Mijn moeder is inmiddels vele jaren lid van uw vereniging. Uit mijn jeugd (en ik ben inmiddels een halve
eeuw oud) herinner ik mij dat één avond in de week
speciaal was: dan ging mamma naar de gymnastiek
en daarna naar de koffie. Het afgelopen jaar is mijn
moeder naar Almere verhuisd, maar een kamer in Leiden werd gezocht, mede om nog naar de gymnastiek
te kunnen gaan. Dat geeft wel aan dat zij erg op ‘haar
gymnastiek’ gesteld is.
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Tussen 1966 en 1976 waren er steeds ongeveer zestien
leden, later liep het aantal op tot vierentwintig. De club
heeft sinds lang ‘actieve’ leden en ‘koffieleden’. De laatsten waren vroeger ook actief, maar komen nu alleen op
de georganiseerde koffieochtenden. In 2013 kent de club
nog zestien actieve leden en zes koffieleden.
In 1965 kwam er naast Welgemoed een Gymnastiekclub
bij met de eenvoudige naam Gymclub II.

Gymclub 2 doet aan Pilates, november 2012. Aanwezig
waren vlnr staand: Natasha van Dinter (lerares), Gonny
Bruschke, Barri Kemp (gl), Hanneke Meinders, Wytske
Timmerman, zittend: Tanja van Staden, Conneke Mulder,
Hetty Michon en op de voorgrond: Riets Krans en
Annemarie Kolff.
In 1973 volgde Gymclub III, maar deze werd al snel Gymclub II, omdat de andere ‘tweede’ Gymclub blijkbaar was
opgeheven. De nieuwe Gymclub II ontstond vanuit de
Buurtkrans Leiderdorp e.o. en werd geleid door Anneke
Louwe Kooijmans-Bouhuijs.
Annemarie Kolff-Haantjes vertelde:
De club begon in het Leids Universitair Sportcentrum,
in de ruimte naast de gymzaal waar nu en dan tentamens werden afgenomen. Dan klaagden de studenten
over de Boléro waarop gegymd werd!
clubs
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Na Anneke gaven Barbara Wurfbain en Paulien Voorendt
les. Beiden waren geen lid. Anno 2013 wordt er gegymd op
de Hoge Woerd en bekwamen de dames zich in Pilates.
Er zijn nu elf leden. Het was en is een hechte club zoals
blijkt uit een tweedaags uitstapje in augustus 1998 naar
Drenthe om daar te fietsen en te logeren in het huisje van
Riets Krans-Kip in Pesse. Overigens is een groot deel van
de leden ook lid van de Tuinclub.

Muziekclub Til Dinger

Een van de langst bestaande clubs is de Muziekclub. Op
24 januari 1955 vond de eerste bijeenkomst plaats bij Til
Dinger-Stork.
Het belletje waarmee de dames van de Muziekclub worden
gemaand met musiceren te beginnen.
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Til Dinger aan de piano, naast haar zit Gera Jansma om
de bladzijden om te slaan.
Programma van de eerste bijeenkomst van de Muziekclub.
Op 17 mei 1972 werd ter gelegenheid van de 100ste bijeenkomst deze gebeurtenis als volgt bezongen:
Bij Til in d’eerste maand van ‘t jaar
Kwamen 6 dames bij elkaar
Zij waren allen pianisten,
Bescheiden amateur solisten,
Die voor zichzelf wel heel graag speelden,
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

Mits zij er niemand mee verveelden.
‘Wat wil men nu in groepsverband?
Aan vóór te spelen heb ik ’t land.’
Er is altijd goed bijgehouden wat er gebeurde, zodat er
over deze club relatief veel informatie is. De opzet van
de club is steeds geweest dat de leden eenmaal in de
twee maanden bij elkaar kwamen. Dan werd er voor elkaar gespeeld. Van tevoren werd er goed geoefend, eerst
quatre mains of piano met zang. Tegenwoordig reikt het
repertoire van de leden van duetten tot sextetten. Maar er

wordt altijd kritisch geluisterd en ieder wordt geacht haar
best te doen en te repeteren!
Het programma werd aanvankelijk gekalligrafeerd, later
uitgetypt met carbonnetjes, nu geprint via de computer,
maar nog altijd in de prachtig beschilderde ‘mappen’
opgeborgen. Deze zijn ruim dertig jaar geleden gemaakt
door Evelien Scheltens-Venema ter gelegenheid van het
vijfentwintigjarig bestaan.
Vóór iedere uitvoering is er tijd voor ieders wel en wee. Bij
de 100ste bijeenkomst werd daarom gezongen:
Een ieder weet:
Hoe men om half 3 arriveert
Zich echt genoeglijk installeert
En een kwartiertje converseert,
Terwijl ‘t programma circuleert ...
Dit geeft wel de gezellige en warme sfeer weer, die in de
club heerst.
Maar… na het bijpraten wordt sinds mensenheugenis het
‘voorzittersbelletje’ geluid om het startsein te geven.

De Muziekclub bestaat 50 jaar in 2005, bij Wanda Bruining.
Achterste rij vlnr: Marijke Gumbert, Ger Duijfjes, Georgette Hollander, daarvoor vlnr: Dineke Roorda, Diny van
Dishoeck, Anne Postma , Marijke The, Liliane van de Waal,
Mijntje Deelen, Marilène Verkade, Anneli Meyer, Vera de
Jonge en Gera Jansma. Een aantal van deze dames is geen
lid van de Vrolec.
We noemen een aantal memorabele momenten uit de
geschiedenis. In 1975 was het aantal leden uitgebreid tot
twintig en werden de volgende instrumenten bespeeld:
piano, clavecimbel, spinet en (alt-)blokfluit, dwarsfluit
en zangstem, (alt-)viool, gamba en cello. Het vijfentwintigjarig bestaan werd in 1980 gevierd met een concert in
de kapelzaal van K&O voor alle leden van de Vereniging.
In 1989 droeg Til Dinger het voorzittersbelletje over aan
Dinie van Dishoeck-Martron. Het veertigjarig bestaan in
1995 werd gevierd op Landgoed Groenendaal met optredens en een lunch. In 1997 werd het belletje overgedragen aan Dineke Roorda-van Oort. Het vijfenveertigjarig
bestaan in 2000 werd gevierd bij Marilène Verkade-Zwart
waarbij Loes Kuenen een feestrede hield. Bij het gouden
feest ten huize van Wanda Bruining-Hartland waren twee
leden van het eerste uur, Liliane van de Waal-Dufresne
en Gera Jansma-van Schouwenburg aanwezig. Sinds 2008
clubs
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zwaait Marilène Verkade de scepter in samenwerking
met Ger Duijfjes-Vellekoop. Nieuw is de website http:
muziekclubtildinger.blogspot.com genoemd naar de
eerste voorzitster, met informatie en waarop ook muziek
te beluisteren is. Het elfde lustrum werd inmiddels gevierd (in 2010) in huize Verkade met muziek en diner.
Vera de Jonge-Abrahams vertelde in een interview dat
ze, voordat ze in 1966 lid mocht worden, eerst thuis kennis moest komen maken met Til. Later mochten er soms
wel eens een paar heren meedoen (meestal echtgenoten)
maar dat bleef een uitzondering!
Via Joosje Teeuw kwamen er ook buitenlandse dames van
het International House die tijdelijk meespeelden: de muziektaal is internationaal.

38

In de eerste jaren van de Muziekclub werd er regelmatig
opgetreden tijdens het diesdiner.
Enkele leden van de club hebben later ook gehoor gegeven aan de wens van de Vrolec om de kerstlunch muzikaal op te luisteren zoals in 1993, 2011 en 2012. Ook traden
sommige leden zeer incidenteel op bij een culturele manifestatie of in een kerkdienst, maar in principe musiceren de leden mét en voor elkaar.
In 2013 telt de club eenentwintig leden en is nog zeer actief en hecht. Ongeveer de helft van de leden is inmiddels geen Vroleclid; de Muziekclub heeft een jaar of tien
geleden gekozen voor een voortbestaan met leden van
binnen en van buiten de Vrolec. In het verleden kwam dit
niet voor.

Museumclub

De Museumclub werd in 1963 opgericht en werd vanaf
het begin geleid door Twien Antal de Felsögeller-Begeer.
Deze club is steeds de grootste geweest met een ledental
tot boven de zestig in 1998. In de jaren zeventig werden
door drie of vier leden gezamenlijk de activiteiten georganiseerd. Nick Oosterhuis-van Geuns was een van de
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

eersten; van haar werd in 2006 na meer dan dertig jaar
trouwe dienst afscheid genomen.
In een interview vertelde zij:
Wij kwamen eenmaal per maand bij elkaar en organiseerden acht museumbezoeken per jaar. Het programma werd een maand van tevoren vastgesteld. Daarna
werden kaartjes geschreven met de gegevens over het
te bezoeken museum, waarbij ook treinsuggesties werden gedaan.
De Museumclub stond duidelijk in de belangstelling.
In de zeventiger jaren was er zoveel animo, dat er zelfs
twee middagen voor museumbezoek werden georganiseerd: de dinsdag en donderdag, steeds in de laatste
week van de maand, en dat alles uitsluitend voor de leden. Er werd niet aan- of afgezegd; meestal was vrijwel
iedereen aanwezig. De rondleiding werd door het betreffende museum gegeven en na afloop werd er altijd
een kopje koffie (ƒ 1,00) gedronken.
Aan het jaarlijkse uitstapje namen zo’n dertig tot veertig leden deel. Het hele land werd bezocht, zelfs over
de grens gingen we zoals naar België en Duitsland. De
coördinatoren hadden vaak dubbele pret; er moest immers worden verkend, wat betekende dat er een voorreisje werd gemaakt. De clubleden reisden per bus en
de organisatoren zorgden dan voor koffie en cake. De
lunch onderweg varieerde van zeer eenvoudig tot later
meer luxe.

De Museumclub in ‘Beelden aan Zee’ 2006
Boven vlnr: Hendry Huiskamp, Nick Oosterhuis,
gl, Annemarie van Kempen, Zdenka Konijn,
Widjiati Ras, Peggy Mulder, Koos Voorhoeve,
Leny van Rijssel en Nely van Dijk.
Midden op de voorgrond met de klok mee:
Jos Groeneveld, Annelies Heesterman
(bijna onzichtbaar), Engeline Posthumus Meyjes
en Riekje Hoedemaeker.
Onder vlnr: Peggy Mulder, Koos Voorhoeve,
Leny van Rijssel, ? , Jeanne Kooijmans en
Nely van Dijk.
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Een van de hoogtepunten was het twintigjarig jubileum
in 1983. Dat werd gevierd met een uitgebreide lunch en
een modeshow van afvalmateriaal: recycling stond dus al
in 1983 op het programma!
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In 2012 was de Museumclub met ongeveer achtentwintig
leden nog steeds de grootste club, met nog altijd een druk
programma. Elke vierde dinsdag van de maand wordt een
bezoek aan een actuele tentoonstelling met deskundige
rondleiding georganiseerd. In mei vindt nog steeds het
traditionele ‘dagje uit’ plaats.

Tennisclub
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De Tennisclub werd omstreeks 1950 opgericht. Aanvankelijk speelde men in de Leidse Hout, later op de baan van
de familie Van Bolhuis in Warmond. Kennelijk lag de club
een tijd stil, want in 1987 was er sprake van een ‘nieuwe’
tennisclub onder leiding van Wil Duysens-Kesler. In 2001
nam Jos Groeneveld de leiding op zich. Op dat moment
waren er twaalf leden en werd er tweemaal per week gespeeld. De spelers namen zelf koffie mee. Soms werden
partijen van twintig minuten gespeeld om ieder maar aan
de beurt te laten komen. Na 2001 nam het ledental echter snel af en werd er ook met niet-leden gespeeld, maar
wel nog steeds bij Van Bolhuis. In de winter van 2012-2013
speelden nog twee leden van de Vrolec met twee niet-leden op de winterbaan van Dekker in Warmond.

Een kleine groep is over van de Tennisclub. Foto september
2012 op de tennisbaan van Van Bolhuis in Warmond. Links
Anne-Marie Huysmans, rechts Adelheid Zoutendijk
(de andere dames zijn geen Vroleclid).
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Leesclub

Kramers-de Vlaming Pleysier, had een moerbeiboom in
haar tuin staan. Aan het eind van de avond kregen we
bij haar altijd een glaasje moerbeien op brandewijn.
Het samen spreken over een boek vergroot je inzicht en
het boek blijft je langer bij, met, maar ook zonder een
glaasje moerbeien op brandewijn.

In het convocaat van februari 1979 van het bestuur aan de
leden is te lezen:
Mw. T. Buikhuisen-Helgering vraagt of er voldoende
belangstelling is voor het oprichten van een leesclub.
Deze club kan op verschillende manieren functioneren b.v. lezen in verband met actuele gebeurtenissen
of meer literair gericht, met eens per maand een gezamenlijke bespreking. Wie doet er mee en vooral, wie
kan hiervan de organisatie op zich nemen?
Annelies Boschloo-Kruit vertelde hoe de oprichting verder verliep, nadat zij zich had aangemeld:
In september 1979 stuurde Margriet Mok, lid van het
toenmalige bestuur, mij een brief met de namen van
vier ‘candidaten’ voor een leesclub en wenste mij veel
succes bij mijn pogingen ‘de zaak aan het rollen’ te krijgen. Vreemd genoeg bestond er tot dat moment geen
leesclub. Daar kwam dus verandering in; we begonnen
met vijf leden en al gauw kwamen er meer.
In de loop der jaren is de opzet dezelfde gebleven. We
komen eens per maand bij elkaar, om de beurt bij iemand thuis, en bespreken dan het boek dat op het programma staat. We lezen waar we zin in hebben, ieder
kan een voorstel doen (liefst niet uit de top-tien), er is
geen thema (ook niet voor een jaar), en we beperken
ons niet tot Nederlandstalige literatuur, evenmin tot
een bepaalde periode.
De boekbesprekingen worden door niemand geleid,
ook niet door iemand van buiten en zijn (misschien
daardoor?) heel leuk, impulsief en levendig. Ondanks
het ‘vrije’ karakter komen de meeste facetten van het
boek uitgebreid aan bod.
Dat neemt niet weg, dat er af en toe stemmen opgaan,
die om meer structuur vragen. Zo is er ooit een docente
Nederlandse literatuur te gast geweest, maar de club

De Leesclub poseert voor de boekenkast van Magda van
der Grijn, november 2012. Aanwezig waren vlnr: Helmke
Berends, Hanny Bakker, Magda van der Grijn, Paula van
Raan en Anne-Marie Smeets.
vond de aanpak toch te schools! Door samen een boek
te bespreken, leer je mensen op een niet alledaagse
manier kennen: soms weet je, al lezend, wat iemand
over het boek of een bepaalde passage zal gaan zeggen.
Door de verschillende voorkeuren van de leden kom je
in aanraking met boeken van schrijvers, die je niet zo
gauw zou gaan lezen. Het verschil in leeftijd tussen de
leden voegt veel toe aan de discussies.
Het grootste ‘wapenfeit’ uit de geschiedenis van de club
is het lezen van het eerste deel van Goethes Faust. Een
enkeling gebruikte de uitgave in gotische druk! Daarna
samen naar de Faust van het Appeltheater.
Ooit deden we als leeskring mee aan de beoordeling
van ‘eerstelingen’ van aankomende jonge schrijvers,
een landelijke actie. Niet gemakkelijk, maar wel heel
leuk.
Sinds kort eet de groep eens per jaar met elkaar, maar
daarna wordt er nog wel een (dun) boek besproken.
Een van de eerste leden van de Leesclub, mevrouw G.A.

Ook in 2013 komt de Leesclub nog regelmatig bij elkaar.
Er worden meestal wat oudere boeken gelezen die in de
bibliotheek geleend kunnen worden. In het begin van
het ‘leesjaar’ eten de leden met elkaar, waarbij iedereen
zorgt voor een gerecht. De tijd tussen de gerechten wordt
gebruikt om te zingen, voor te lezen, een onderwerp te
behandelen, te fluiten, te vertellen over gemaakte reizen
enzovoort.
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Bij Helmke Berends voor aanvang van de boekbespreking
op 10 januari 2013. Aanwezig waren vlnr: Magda van der
Grijn, Hanny Bakker, Zdenka Konijn, Helmke Berends,
Mayke Beenakker en Annelies Boschloo.

Homerusclub

De Homerusclub werd in 1996 opgericht door Ine SterkBerkvens. Nog steeds komen de dames elke week op donclubs

derdag bij elkaar. Vooraf hebben ze dan vlijtig de stof voor
die week voorbereid. Zoals de naam al doet vermoeden
werd aanvankelijk Homerus gelezen, later Herodotus en
anno 2013 bestudeert de club de tragedie Medea van Euripides.
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De Homerusclub bij Ine Sterk, november 2012. Vlnr:
Annelies Boschloo, Hanneke Meinders, Ineke Baan,
Emmy Mulder en Ine Sterk.
Zij volgen hiermee het landelijk eindexamenprogramma
van de gymnasia. De dames gebruiken, net als de gymnasiasten, het leerlingenboek van Hugo Koning, Han Verhoef en Simon Veendam (Leeuwarden 2012). Om lid te
worden is voorkennis op het niveau van ‘school-Grieks’
een vereiste.

Tuinclub

In 1997 werd de Tuinclub opgericht door Greeth Vredevoogd-Vijfwinkel en had toen tien leden. De club groeide
snel en twee jaar later was het ledental bijna verdubbeld.
Greeth kreeg weldra hulp bij het organiseren van de verschillende uitjes. Er wordt eenmaal per jaar vergaderd bij
een zelfgemaakte lunch, er worden kerststukjes gemaakt,
maar vooral worden er tuinen bekeken.
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Adelheid Zoutendijk-Meijs geeft een voorbeeld van een
jaarprogramma van de Tuinclub (zeventien leden) uit
2012:
februari: Seizoens-openingsbijeenkomst bij Titia van
der Eb-Brongersma
maart: Museum De Tulp in Lisse
april:
Bezoek tuin Emily Häcker in Oud Ade
mei:
Trompenburg Tuinen en Arboretum in
Rotterdam
juni:
Tweedaagse tuinreis door Noord-Brabant
Bezoek aan twee tuinen (Bakker en Verkade)
juli:
in Hillegom
augustus: Akerendam, bijzondere borders in Beverwijk
oktober: Caldic Collectie in Wassenaar
De Tuinclub
Boven vlnr: april 2002, met Anneke Louwe Kooijmans in
‘Park Cronestein’. Bezoek aan Paleis Het Loo, 26 mei 2000.
Vlnr: Greeth Vredevoogd, Riekje Hoedemaeker en Nel
Rooijmans. 21 April 2011, de Keukenhof.
Vlnr: Chriesta Langezaal (gl), Titia van der Eb, Adelheid
Zoutendijk, Marlies ter Borg, Annemarie de Vries, Nel
Verveen en Adri Gittenberger.
Daaronder vlnr: Zundert, 3 juni 1997. Vlnr: Riekje Hoedemaeker, Mieke Zwaveling, Ineke Baan en Heleen Nagel.
Zundert, 3 juni 1997, Riets Krans en Ineke Baan. Warmond,
27 juni 2006. Vlnr: Anneke Polak, Nel Rooijmans en
Annemarie van Kempen. Onder vlnr: 26 juni 2012 in
Brabant. Van links met de klok mee: Annemarie van Kempen,
Nel Verveen, Marlies ter Borg, Adelheid Zoutendijk,
Chriesta Langezaal, de gastheer en de gastvrouw, Riets
Krans, Nel Rooijmans en Joke Ploem. 2001.
Vlnr: Ellen van Boven, Annemarie van Kempen, Conneke
Mulder, Riekje Hoedemaeker, gastvrouw en Riets Krans.

43

clubs

Filmclub

De Filmclub is de jongste club, opgericht in 2004 door
Kathalijn van de Velde-Schaap en Connie Habing-Molenkamp. Eenmaal per maand wordt een film uitgekozen.
De leden van de club krijgen hierover per e-mail bericht
(een vereiste om lid te zijn is dat je een e-mailadres hebt).
De avonden alterneren: maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag en niet in de zomermaanden. Meestal een
film in het Kijkhuis, soms in Trianon, zelden ergens anders.
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De Filmclub in het Kijkhuis op 6 november 2012. De film
‘Jagten’ werd die avond gezien door vlnr: Yvette Went,
Annelies Heesterman, Riets Krans, Connie Habing,
Hanneke Hermans, Else Terwen, zittend vlnr:
Elly Warnaar, Marita Danhof.
Na afloop van de film wordt nagepraat in een van de nabijgelegen kroegjes. Eenmaal per jaar gaat de club, die
aanvankelijk uit twaalf leden bestond en in 2013 is uitgegroeid tot vierentwintig leden, gezamenlijk uit eten.
In de zomer van 2012 werd een uitstapje gemaakt naar het
EYE Film Instituut in Amsterdam. Bij dit zeer geanimeerde uitje waren ook heren aanwezig.
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

Verdwenen clubs

Inmiddels zijn veel clubs verdwenen zoals de deelgroepenclubs voor weduwen, nieuwelingen en 55-plussers.
Ook de Kookclub onder leiding van Conneke MulderSmith bestaat niet meer, maar het was ook niet de bedoeling om jarenlang met elkaar te koken; zij gaf in 1997
een eenjarige cursus vegetarisch koken voor de leden
van haar gymclub. De Brei- en Naaldclub, die al voor de
Tweede Wereldoorlog zou hebben bestaan, is waarschijnlijk de oudste. Deze club breide samen met de VVSL voor
arme Leidse kinderen die het handwerk als geschenk
kregen op de Sinterklaasbijeenkomst die de VVSL jaarlijks organiseerde. Na de oorlog maakten de dames onder
andere kinderkleding voor gerepatrieerden uit Indonesië.
Vanaf 1964 werd de Brei- en Naaldclub geleid door J.F.B.
Blok-van den Schalk en werden twaalf leden geteld. In
1973 zouden de leden te oud zijn om nog te worden uitgenodigd op de bijeenkomsten van de clubleidsters met het
bestuur, maar in 1979 bestond de club nog steeds onder
leiding van de weduwe G.A. Kramers. Er werd nog steeds
ijverig gehandwerkt door de negen leden die behoorden
tot de oudste generatie van de Vereniging.
In de jaren vijftig ontstond op het gebied van bewegen,
naast de nog bestaande gymclubs, de Badmintonclub. In
2004 is deze club definitief verdwenen. In 1982 ontstond
opnieuw een badmintonclub - in combinatie met de Holec - die de naam Rembrandtshuttle kreeg. Deze club
had ook buitenleden.
In 2009 hield ook de Wandelclub op te bestaan. De eerste
wandelclub kreeg de naam Goliath en werd in 1964 opgericht door Andrée Brouwer. In 1979 telde de club achtentwintig leden en eenmaal per jaar werd een dagtocht georganiseerd, met lunch. Vanwege de ‘gevorderde’ leeftijd
lag het wandeltempo niet erg hoog.

Goliath op 1 maart
2005. Van boven naar
beneden, vlnr: Riets
Krans, Emi-Jet Visser
‘t Hooft, Greet Bakker,
Ans Mouton en Corry
Fresco, 2e rij: Lies
Leertouwer en Anneke
Polak, 3e rij: Carly
Heijn, Len Vervoort en
Els Mellink, 4e rij:
Antoinette van Gelderen, Hendry Huiskam
en Thera Dooren;
rechts van de trap, van
boven naar beneden:
Andrée Brouwer, Ghi van Furth, Widjiati Ras, Carmen
Lechner en Annelies Heesterman.

noemd. In 1997 had Wandelclub I nog maar zes leden.
Het jaar daarop werden daarom de twee wandelclubs
samengevoegd tot een club met een ledental van zeventien. In 2005 bracht Ans Mouton-Willinge verslag uit van
de activiteiten: elke eerste dinsdag van de maand werd
een wandeling gemaakt van ongeveer acht kilometer en
er werd één keer per jaar een grote wandeling gepland,
ergens in het land. Honden mochten - mits aangelijnd ook meelopen. In 2009 werd de club vanwege gebrek aan
belangstelling opgeheven.
Vanaf 1956 was er sprake van een Toneelclub onder leiding van Loes Kuenen. Zij had in 1952 al op het toneel
gestaan samen met studenten, hoogleraarsvrouwen en
hoogleraren in het stuk Dinner at eight. In 1956 regisseerde zij ter gelegenheid van het diesdiner het stuk
De brief van Don Juan.
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Goliath op excursie op de Strabrechtse Heide, 3 juli 2001.
Vlnr: Ans Mouton, Riets Krans, Len Vervoort, Hendry
Huiskamp en Greet Bakker.

Toneelgroep Don Juan in ‘Miauw Miauw’ op 8 februari
1957. Op de sofa Janny Taconis.

Dat was de reden dat in 1966 Wandelclub II werd opgericht, die ook wel Wandelclub Muntendam werd geclubs

een regisseur gevonden en we mochten (gratis) repeteren in de Sterrewacht. De grote bezetting kwam rond,
Eteke de Josselin de Jong-Olivier kocht een ‘piano’ die
ze in de auto kon vervoeren (er kwamen in het stuk veel
hits voor uit die tijd) en zij zou de muziek voor haar
rekening nemen. Er is enthousiast en veel gerepeteerd,
maar het was een grote bezetting en eigenlijk was haast
nooit iedereen aanwezig, wat het proces niet ten goede
kwam. Het was een enige tijd en we leerden veel, maar
van een uitvoering is het nooit gekomen.

Toneelgroep Don Juan ontvangt applaus na het opvoeren
van ‘Juffrouw Templetons Verleden’. Vlnr: Loes Kuenen, Luci
Kukenheim, Tine Sevenster, Tok Prins, Hebe Oosterhoff,
Eteke de Josselin de Jong en Liliane van de Waal, 8 februari
1958.
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Nog jaren daarna regisseerde zij in Kransverband, om
de beurt - nooit samen - met Els Glastra van Loon. Ook
vertaalde zij toneelstukken. Hoelang de Toneelclub precies heeft bestaan is niet bekend. Mogelijk ging deze in
1962 op in het toen opgerichte Leids Universitair Toneel
Accoord (LUTA) waarin onder andere alle studentenverenigingen samenwerkten. Incidenteel werd binnen de
Vereniging nog wel eens een poging ondernomen om een
toneelstuk op te voeren, zoals in 1976.
Annelies Boschloo vertelde:
Fien van Iersel had Waiting in the wings van Noël Coward vertaald, een stuk over een aantal actrices met
pensioen die samen in een huis woonden, met elkaar
moesten leven maar hun rivaliteit nog niet verloren
hadden. Toen ik, actief in het amateurtoneel, voorzitter
van de Vereniging werd, probeerden we samen leden
te vinden, die mee wilden spelen in dat stuk. Er werd
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Een tijdlang waren Talenclubs zo populair dat er meerdere van werden opgericht. In 1958 ontstond de eerste
club Engels, die volgens een verslag uit het archief van
de Vereniging in 1974 nog elf leden telde. Dezen kwamen
eens in de twee weken op maandagmiddag bij elkaar.
Er werd een boek gelezen en men probeerde op de bijeenkomst Engels te spreken. Het ging echter vooral om
de gezelligheid, waardoor de club niet geschikt werd
geacht voor nieuwe leden. Waarschijnlijk werd daarom
in 1965 de club Engels II opgericht met in 1974 dertien
à veertien leden, die iedere twee weken op dinsdagochtend samenkwamen. De ene keer wijdde men zich aan de
grammatica en aan een thema, de andere keer besprak
men een boek. In 1979 waren er nog veertien leden, die
samen een tochtje naar Engeland maakten. Beide clubs
zijn omstreeks 1990 verdwenen. Net als de derde club, die
in 1972 was opgericht en zich richtte op de conversatie en
de vierde, de Shakespeare-club, die in 1973 voor het eerst
voorkomt in de annalen. Ook deze kwam eens in de twee
weken bij elkaar en wel op donderdagmiddag. Er werd
niet alleen Shakespeare gelezen, maar men ging ook samen naar toneelvoorstellingen. In 1979 telde de club acht
leden.
De dames waren ook in Frans geïnteresseerd. In 1964 is er
sprake van twee Franse clubs. Volgens een verslag uit 1974
las men samen een Frans boek en probeerden de veertien
leden met elkaar Frans te spreken. Men had geen plaats

voor nieuwe leden. Over de tweede Franse club is weinig
bekend, behalve dat er gelezen en gediscussieerd werd.
Deze club werd rond 1990 opgeheven; de eerste werd in
1991 voor het laatst vermeld.
In de convocaten van 1971 vonden we dat er ook twee
Italiaanse clubs zijn geweest; een voor beginners en een
voor gevorderden.
Voor ‘passieve’ muziekliefhebbers kwam er in 1964 een
Grammofoonplatenclub. Deze werd opgericht en geleid
door Marta Szirmai-Sebestyén en had veertien leden. De
bijeenkomsten vonden aanvankelijk plaats bij Marta en
haar schoonzuster Palma. Palma was pianolerares en vertelde wat bij de muziek die werd gedraaid. In 1979 telde
de club zeventien leden, wat het maximum was voor een
gastvrouw. De leden kwamen tien maal per jaar bij elkaar.
Uit een brief uit 1990 van de toenmalige secretaris blijkt
dat het muzikale gedeelte van de kerstmiddag in het
Snouck Hurgronjehuis werd verzorgd door de Grammofoonplatenclub die dat jaar het vijfentwintigjarig bestaan
vierde, een jaartje later dan het werkelijk vijentwintigjarige bestaan. In 1999 was de tijd van de grammofoonplaten
voorbij en werd de club opgeheven.
Lies Leertouwer-Rahder vertelt:
De grammofoonplatenclub werd geleid door Marta
Szirmai. We kwamen de derde dinsdag in de maand ’s
middags bij een van de leden thuis. De gastvrouw stelde een muziekprogramma naar eigen keuze samen. Elk
jaar werd een thema afgesproken en een van de stukken moest daarbij passen. Voorbeelden van de thema’s
waren strijktrio’s en -kwartetten, pianotrio’s, liederen
en symfonieën. We kozen ook wel eens verschillende
uitvoeringen van hetzelfde muziekstuk, of stukken
rondom een bepaald onderwerp. Ik herinner me het
thema kinderen met de Kindertötenlieder. Dat leverde
een gedenkwaardige middag op.

We praatten veel over muziek. Marta was een echte
kenner en verteller van en over muziek. Twee strenge
regels heb ik van haar geleerd. Ten eerste: ‘Als je ergens
lid van bent, behoor je te komen’ en vervolgens: ‘nooit
een los deel kiezen, want dat doet geen recht aan de
componist’. Jammer genoeg ging de club al jaren geleden door het overlijden van leden ter ziele, maar ik heb
er van genoten, veel van geleerd en dierbare muziekvriendinnen ontmoet. Als ik nu naar alleen maar het
langzame deel luister van een sonate, omdat ik zoveel
van langzame tempi houd, hoor ik de stem van Marta:
‘Het hele stuk!’.
In 1964 werd de eerste Bridgeclub Still Going Strong
opgericht, maar omdat deze al snel vol was kwam er een
tweede bij. Deze Bridgeclub II werd in 1965 door Truus
Schalekamp opgericht. Beide clubs bestonden uit acht
leden. Eenmaal per jaar werd er een gemengde drive georganiseerd waaraan ook mannen meededen. Deze drive
vond plaats op de Sterrewacht. Wegens afnemende belangstelling fuseerden de clubs in 1998. Na 2005 wordt de
club niet meer vermeld.
Een bijzondere club die zich zelfs in mediabelangstelling
mocht verheugen, was de Beleggingsclub Penningkruid.
Deze werd op 3 september 1996 opgericht bij Mieke Zwaveling-Bloem onder haar met appeltjes beladen boom.
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Een foto van de Beleggingsclub Penningkruid in het blad
van Robeco. Zittend vlnr: Ine Sterk, Conneke Mulder,
Mieke Zwaveling, Kathalijn van de Velde, Annemarie van
Kempen, Riets Krans, daar achter vlnr: Anneke van de Vall,
Titia van der Eb, Greeth Vredevoogd, Zdenka Konijn en
Riekje Hoedemaeker.
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Titia van der Eb verzon de naam Penningkruid, genoemd
naar een plantje dat woekert, mits in goede grond geplant.
Er waren vijftien leden die elk om te beginnen ƒ 1.500,00
en daarna maandelijks ƒ 100,00 inbrachten. Iedere maand
kwamen de leden bij elkaar, afwisselend bij een van de
leden thuis of bij de Rabobank ‘Rijn en Wouden’ in Zoeterwoude, waar ‘onderricht’ werd gegeven.
Voorop stond dat de club zowel een studie- als een gezelligheidsclub was. Penningkruid kwam regelmatig in de
publiciteit.
Annemarie van Kempen-Waasdorp vertelde hierover:
Als secretaris ben ik een aantal malen door kranten
gebeld met vragen over onze club, waarna er dan een
stukje over ons in het betreffende blad verscheen. Hierbij heb ik altijd benadrukt dat onze vriendschap met
elkaar boven het financiële belang ging.
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Ik herinner me uit die tijd een vreselijke terugreis uit de
Verenigde Staten door gemiste aansluitingen. Ons huis
binnenstappend ging de telefoon; iemand van de redactie van het NOS-journaal die vroeg wat ik vond van
de beurskrach die op Wall Street had plaatsgevonden.
Ze wilden dat ik een en ander ‘s avonds bij het journaal
kwam toelichten. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik me
daaruit heb gered, maar ben uiteraard niet naar Hilversum gegaan.
Ook is er een keer bij mij thuis een uitzending gemaakt
over Penningkruid en tot mijn verbazing zag ik een
poosje geleden bij een programma van Jort Kelder over
geld onze huiskamer voorbij komen met alle bekende
leden van onze club.
Eens per jaar gingen de dames van de winst in een duur
restaurant eten. Toen de opbrengsten door een dalende
economie erg achteruitgingen en er zelfs verlies werd
geleden, werd er nog steeds eenmaal per jaar lekker gegeten. Na tien jaar werd echter toch besloten de club te
beëindigen.

BUURTKRANSEN
In 1964 riepen Loes Kuenen en Leny Dankmeijer op om
binnen de algemene Krans kleinere groepen te vormen:
in een kleinere groep is het makkelijker contacten op te
bouwen. Hiermee ontstonden de buurtkransen die aanvankelijk bedoeld waren voor leden die bij elkaar in de
buurt woonden, maar uiteindelijk was iedereen vrij in
haar keuze. De eerste buurtkrans, opgericht in 1964, bevond zich rond de Zoeterwoudsesingel. Al snel kwamen
hier andere kransen bij, die soms genoemd werden naar
de coördinator die voor elke krans werd aangesteld. Net
als bij de clubs is er in de loop van de jaren veel beweging
en beroering geweest in het buurtkransleven. Er waren
goedlopende kransen, terwijl bij andere de opkomst tegenviel en de krans geen lang leven was beschoren. En
net als sommige clubs kon een buurtkrans een hechte
vriendinnenclub worden, zodat het voor nieuwe leden
moeilijk was ‘in te stappen’. Soms namen buurtkransen
het initiatief tot het oprichten van clubs. De buurtkrans
Leiderdorp e.o. nam niet alleen het initiatief voor een
tweede Gymclub, maar ook voor de Tuinclub en de beleggingsclub Penningkruid.
Behalve het gezelligheidskarakter van de kransen werd in
convocaten benadrukt dat de kransen ook een sociaal karakter moesten hebben: men bood elkaar hulp bij ziekte
of bij vervoer naar bijeenkomsten buiten de buurt.
Alvorens we de verschillende kransen nader bezien
eerst een kort chronologisch overzicht. De eerste kransen werden opgericht in 1964; als eerste de buurtkrans
Zoeterwoudsesingel, die in het begin ‘e.a.’ als toevoeging had, wat staat voor ‘en achterland’, en later ‘e.o.’ ofwel ‘en omgeving’. De tweede was de buurtkrans Rijnsburgerweg e.o., de derde de buurtclub Oegstgeest, die
was verdeeld in vier wisselende groepen. Kort hierna,
onbekend is wanneer precies, werden de buurtkransen
Leiden-Centrum en Zuid-West en Boerhaavekwartier

opgericht. In 1968 kwam hier de buurtkrans Wassenaar
bij. In 1971 splitste de buurtkrans Leiderdorp e.o. zich
af van Zoeterwoudsesingel e.o. In 1973 werd de buurtclub Oegstgeest verdeeld in verschillende groepjes,
waar uiteindelijk de Noord-Oostkrans, de Abmakrans
(later Van Rijsselkrans) en de Dankmeijerkrans (later
Bakkerkrans) uit voortkwamen. In het archief vinden
we hier en daar een vermelding van de Witte Singel krans,
de krans Den Haag e.o., de krans Voorschoten, de krans
Rijnsburgerweg/Raadsherenbuurt en de Beijenkrans. Deze
kransen hebben heel kort bestaan en worden hier verder
niet vermeld. In 1974 bereikte het buurtkransleven een
hoogtepunt met twaalf verschillende buurtkransen.
In 2013 vervullen vier van deze buurtkransen nog een belangrijke rol in het leven van een aantal leden te weten de
Noord-Oostkrans, de Bakkerkrans, de Van Rijsselkrans en
de buurtkrans Leiderdorp e.o. Laten we de verschillende
kransen naar hun oorspronkelijke indeling - naar buurt nader onder de loep nemen.

LEIDEN
Krans Zoeterwoudsesingel e.o.

Na een periode van ‘officieuze’ samenkomsten werd deze
krans in 1964 officieel opgericht door Loes Kuenen. In
de omgeving van de Zoeterwoudsesingel woonden veel
hoogleraren en er was behoefte aan meer onderling contact. F. Wiersma-Verschaffelt liet dat jaar weten dat er
dertig leden waren. Deze betaalden aanvankelijk een vaste contributie, maar later werd een pot ingesteld die werd
gevuld als het nodig was. Het geld was voor een bloemetje
voor de gastvrouw of voor een zieke.

buurtkransen
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De Zoeterwoudsesingelkrans omstreeks 1990. Vlnr achterste
rij: Ineke Hoftijzer, Cor Polderman, Jos Schute, Adrie
Donker, Jo van den Berg, Henny Dresden, Hans Suurmond,
voorste rij vlnr: Tilly Bots (gl), Els Fischer, Wietz Haverman,
Toty Alkema en Nel Baljon.
In 1973 waren er inmiddels rond de veertig leden en vonden de bijeenkomsten eenmaal per maand plaats. Meestal was de helft van de leden aanwezig. Hoewel dit veel
was voor een ontvangst aan huis, wilde men de groep niet
splitsen. Soms gaven de leden een lezing of werd er verslag uitgebracht over een reis. In 1973 bijvoorbeeld hield
Marguërite Hulsewé-Wasniewska een lezing met dia’s en
vertelde Wietje Staverman-Smit over haar reis naar Rusland. De kransleden werden steeds ontvangen door twee
elkaar afwisselende gastvrouwen. Aan het eind van het
seizoen kwamen de leden feestelijk bij elkaar in restaurant De Knip in Voorschoten.
Intussen gingen de lezingen door. In 1985 nodigde Hans
Suurmond-van Leeuwen de kransleden uit voor een lezing door mevrouw drs. A. Buitenhuis over bodemvondsten waaronder middeleeuws aardewerk en glas. Later
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

sprak drs. A. van Peursen over het onderzoek naar de fundering van de Witte Poort. In 1987 hield Cor Poldermanvan den Handel een causerie over haar bezoek, samen
met haar echtgenoot, aan Bangladesh (met dia’s).
Vanaf 1988 werd de krans geleid door Toty Alkema-Hilbrands. Dat jaar organiseerde de krans een inleiding en
rondleiding door het Leids Gemeentearchief.
Een jaar later bestond de Zoeterwoudsesingelkrans vijfentwintig jaar! Er werd in De Knip een koffie-ochtend en
een lunch georganiseerd, onderbroken door een wandeling rond Kasteel Duivenvoorde. Vanaf die tijd bestonden de activiteiten van deze krans met name uit koffie
drinken met eigen baksels. Ook bekeek men gezamenlijk
elkaars tuinen, zoals de tuin van Henny Dresden ‘om de
hoek’.
Inmiddels was de jaarlijkse traditie van de slotlunch in
De Knip omgezet in een lunch bij Toty thuis. Toty dekte
de tafel mooi en verzorgde zelf de lunch.

Krans Rijnsburgerweg-Boerhaavekwartier

Ook in 1964 werd de krans Rijnsburgerweg e.o. opgericht
met zestien leden. De krans stond waarschijnlijk onder
leiding van L.M.Verlinde-Sieling. In 1973 bracht Laura
Koster-Baart verslag uit: er waren zeventien leden en de
bijeenkomsten, waar steeds ongeveer de helft van de leden kwam, werden eenmaal per twee maanden gehouden. De krans was niet bijzonder hecht. Na 1973 ging deze
krans samen met de krans uit het Boerhaavekwartier die
omstreeks 1967 was opgericht. In 1973 bracht An Zaalberg-Rademaker verslag uit over deze krans: de tien leden kwamen eenmaal per maand bijeen. Van deze leden
woonden er twee niet (meer) in de buurt en die kwamen
dan ook niet meer. Na de fusie zijn de voormalige twee
kransen onder de nieuwe naam Boerhaavekwartier-Rijnsburgerweg (of soms Rijnsburgerweg-Boerhaavekwartier)
nog jaren actief geweest.
In 1998 meldde Thera Jansen-Huydts dat deze krans zes
leden telde en voorlopig zo wilde blijven voort bestaan.
Het ledenaantal liep echter door vergrijzing verder terug
zodat de krans werd opgeheven in 2001. De vier overgebleven leden sloten zich aan bij de Noord-Oostkrans.

Krans-Leiden Centrum en Zuid-West
De Zoeterwoudsesingelkrans rondom de feestelijk gedekte
tafel bij Toty Alkema. Vlnr: Jo van den Berg, Paula van
Raan, Mieke Thomassen (gl), Laantje Kasteleyn, Hans
Suurmond, Tilly Bots (gl) en Toty Alkema.
In 1996 waren er nog negentien leden en deed Toty een
oproep aan (de jongere) leden om lid te worden. Het was
echter steeds moeilijker nieuwe kransleden te werven.
Het ledental bleef nog ongeveer constant tot 2005. Toen
liep het terug tot een viertal, dat uiteindelijk in augustus
2011 besloot de krans op te heffen. Toty werd als enige lid
van de Noord-Oostkrans.

In 1967 was Leny Kukenheim contactpersoon voor de
krans Centrum en Zuid-West. In 1973 bracht Koos Voorhoeve-van Schoten namens de buurtkrans verslag uit:
er waren eenentwintig leden, van wie er gemiddeld zes
kwamen. De leden kwamen onder andere bij elkaar op de
Witte Singel, het Rapenburg en de Sterrewacht.
Ook in 1981 was de krans nog actief, maar daarna wordt
deze krans niet meer genoemd.

oegstgeest
Krans Oegstgeest

In 1964 werd de buurtclub Oegstgeest georganiseerd on-

Sterrewacht, gebouwd tussen 1858 en 1861. (Uit: Athenae
Batavae, De Leidse Universiteit/The University of Leiden
1575-1975. Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1975).
der leiding van Leny van Rijssel-Nossent. Twee of drie
keer per jaar kwam de groep van zestig leden bijeen in De
Beukenhof. Daarnaast werden de leden verdeeld in vier
wisselende kleinere groepen, de ‘Oegstgeestse koffiekransen’.
Jos Groeneveld vertelde hierover:
Deze Oegstgeestse koffiekransen vonden lange tijd in
wisselende groepjes plaats. Tijdens een koffieochtend
in De Beukenhof werden namen eenmaal per twee jaar
in een hoed geschud, waarna er weer een nieuwe samenstelling voor de kransen kwam. Dat voldeed niet,
omdat men gedurende de twee jaar elkaar beter had
leren kennen, aan elkaar gewend was geraakt en het
vervolgens niet prettig vond weer te moeten wisselen
van samenstelling.
In 1973 was Inger Abma-Andersen coördinator. Er woonden toen 89 leden in Oegstgeest. Inger zou een nieuwe
indeling maken ‘zodat wij vier of vijf vaste clubjes krijgen,
die niet meer door elkaar gegooid moeten worden’. Zij
vormde, in overleg met het bestuur, vijf kransen, volgens
een globale wijkindeling: de sectoren Noord-Oost, Noordbuurtkransen
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West, Midden, Zuid-Oost en Zuid-West. ‘Naast deze clubs
zullen de bijeenkomsten van de hele Oegstgeester groep
in De Beukenhof, drie maal per jaar, gehandhaafd blijven’.

De Beukenhof in oude glorie.
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Bij de aankondiging van de nieuwe indeling werd de
hoop uitgesproken ‘op een grotere opkomst dan in september jl., toen er slechts, naast de bestuursleden en de
gastvrouw, twee leden aanwezig waren’ (te lezen in het
convocaat met mededelingen Clubs en Kransen 1973).
Maar er was al snel weer beweging in de naamgeving en
waarschijnlijk ook in de samenstelling van de kransen.
In het convocaat van 2 september 1975 kondigde Inger
Abma aan weer een nieuwe indeling te willen maken.
In 1976 en 1977 zien we dan de volgende kransen in het
archief opduiken: de Berkhofkrans, de Abmakrans en de
Dankmeijerkrans. Alleen de krans Noord-Oost bleef de
oorspronkelijke naam voeren.
In 1979 werd een definitieve indeling gemaakt op basis van de toen net ingevoerde postcode. De NoordOostkrans, de Abmakrans (later Van Rijsselkrans) en de
Dankmeijerkrans (later Bakkerkrans) bestaan in 2013 nog
steeds. De vierde, de Berkhofkrans, heeft slechts vier jaar
bestaan.
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Noord-Oostkrans

Een van de nog bestaande kransen is de Noord-Oostkrans, die dateert uit 1973.
Het eigen kransarchief begint echter pas in 1978. Het was
een hechte buurtkrans die met enthousiasme door Mieke Oort werd geleid. Ze vond het heel belangrijk dat de
oudere leden hun ervaringen konden doorgeven aan de
jongeren en dat de ouderen konden leren van de nieuwe
jonge leden. Ook in ander verband valt haar sociale instelling op. Zo vertelde Mieke op de krans over haar jaren op
de Sterrewacht. Hoe zij daar elke avond kookte voor een
groot gezelschap bestaande uit haar gezin, maar ook uit
medewerkers en studenten die nog bezig waren met hun
waarnemingen. ‘Het was één grote familie’, zei ze altijd.
De krans kwam eenmaal per zes weken bij elkaar. Mieke bracht samen met haar man al wandelend de uitnodigingen rond, allemaal geschreven op een oneindige
voorraad ansichtkaarten. Tot januari 1989, toen Margriet
Mok-Okkerman de leden schreef: ‘Op verzoek van Mieke
Oort heb ik de functie van buurtkransleidster op mij genomen.’ Bescheiden voegde zij eraan toe: ‘mits de leden
geen bezwaar hebben’. Margriet communiceerde via getypte briefjes, die zij, net als Mieke, zelf rondbracht. De
buurtkrans kwam nog steeds eenmaal per zes weken bij
elkaar en zieke leden kregen een bloemetje. Anno 2013
heeft de krans nog steeds een potje waaruit bloemen
voor een zieke worden bekostigd. Margriet stimuleerde
de leden de krans meer vorm te geven en zo hielden verschillende leden een praatje over hun werk. Ook de vorm
van de uitnodiging veranderde: in 1993 werd van u op jij
overgegaan.

prachtige lezing van Frits van der Zalm over vlees braden, werden diverse keren rondgeleid in de Lakenhal
door ons kranslid Mia Verbeek, Connie Habing sprak
over allochtone vrouwen en meisjes in het Nederlandse onderwijs en Else Terwen hield in 2010 een verhaal
(met plaatjes) over het ontstaan en de bouw van het
‘Schijndodenhuis’ in Den Haag. Ons jaarlijkse hoogtepunt bestond en bestaat nog steeds uit een gezamenlijk
schouwburgbezoek met eten vooraf.

De Noord-Oostkrans bij Connie Habing in november 2012.
Achterste rij vlnr: Else Terwen, Lies Leertouwer, Janneke
Tanke, Anne-Marie Huysmans, Mia Verbeek, Toty Alkema
en Mieke Popma, 2de rij: Annemarie de Vries en Froukje
van Hemert, 3de rij: Joke Ploem, Henny Zürcher en AnneMarie Smeets, 4de rij: Connie Habing en Hanneke
Hermans.

Momenteel telt de Noord-Oostkrans zeventien actieve
leden. In de afgelopen jaren hebben zich leden van de
krans Rijnsburgerweg en Zoeterwoudsesingel e.o. bij
ons gevoegd wegens opheffing van beide kransen. Nog
steeds geldt de doelstelling van Mieke Oort namelijk
de bevordering van en uitwisseling van ervaringen en
ideeën.

Van Rijsselkrans (voorheen Abmakrans)

In 2002 nam Joke Ploem-Zaaijer het coördinatorschap
over, aanvankelijk alleen, maar al gauw samen met Connie Habing.

De tweede nog bestaande buurtkrans is de Abmakrans
die in 1975 één van de vier kransen in Oegstgeest vormde.
In 1991 werd de krans omgedoopt tot Van Rijsselkrans.
Deze krans wordt in 2013 geleid door Emmy MulderRoodenburg. Het aantal leden is officieel dertien, maar zij
komen niet allen meer op de bijeenkomsten. Nieuwe leden dienen zich ook niet meer aan, maar toch bestaat er
onderling nog een erg dierbare band. De leden noemen
zich nu de ‘Koffieclub’.

Joke Ploem vertelde:

Bakkerkrans (voorheen Dankmeijerkrans)

Wij gingen voort op de weg van Margriet en streefden
ernaar de bijeenkomsten meer inhoud te geven. Van
de vijf tot zes vaste donderdagmiddagen per jaar organiseerden wij op twee bijeenkomsten een lezing, een
demonstratie en atelier- of museumbezoek. De inbreng
en ideeën kwamen van de kransleden. Wij luisterden
bijvoorbeeld naar liederen van Schubert, kregen een

De derde nog bestaande krans is de Bakkerkrans. Deze
was na 1975 één van de vier kransen in Oegstgeest, toen
onder de naam Dankmeijerkrans. In 1975 werd Greet
Bakker-Duyser lid van deze krans en in 1997 nam zij de
leiding op zich, waarna de krans naar haar werd genoemd
en Bakkerkrans ging heten. Deze had in 1998 zestien leden. Anno 2013 wordt de krans nog steeds geleid door
Greet Bakker.
buurtkransen
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LEIDERDORP
Krans Leiderdorp e.o.
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De Bakkerkrans: vlnr: Thera Dooren, Evelien Voogd, Adelheid
Zoutendijk, Greet Bakker, Zdenka Konijn en Sacha van
Rood.
Greet Bakker schreef:
Dankzij Rietje van Steenis kwam ik omstreeks 1975 in
de Leny Dankmeijerkrans. Ik werd er hartelijk ontvangen en ingewijd in allerlei activiteiten van de Vereniging. Hoewel ieder heel verschillend was, ontstonden
levendige gesprekken over een grote variëteit aan onderwerpen. Altijd kwam ik tevreden thuis; er was voor
alles belangstelling. Een paar jaar na het overlijden van
Leny Dankmeijer stelde ’t bestuur voor de naam te veranderen. Aan mij werd gevraagd de leiding op me te nemen en het is nu de Bakkerkrans. Aan veel oud-leden
denk ik dankbaar terug; door hen kwam ik bij diverse
clubs.
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De vierde nog bestaande buurtkrans is die van Leiderdorp en omgeving. Dit was een afsplitsing van de Zoeterwoudsesingelkrans en werd in 1971 opgericht. De eerste
bijeenkomst was bij Liesbeth Speckmann-Stheeman
thuis. In 1973 bracht Annie Booy-van Staveren verslag uit:
er waren vijftien leden, die eenmaal per maand, maar
mogelijk al snel eenmaal per twee maanden, bijeen kwamen. Het was een krans met jonge leden (met jonge kinderen) waardoor Annie zich een beetje een buitenstaander voelde. Zij dacht er daarom over haar lidmaatschap
op te zeggen, maar dat deed zij toch niet, want in 1979 en
tien jaar later in 1989 had zij nog de leiding! In 1989 nam
Anneke Louwe Kooijmans de leiding over; in 2000 werd
Riets Krans coördinator.
Riets Krans vertelde:
Mijn ervaring met deze krans begon in 1993 toen ik
stopte met mijn werk. Mijn buurvrouw Mieke Zwaveling-Bloem vertelde mij, dat de krans behoefte had aan
nieuwe leden, omdat er de laatste tijd maar enkelen op
de bijeenkomsten kwamen. Tegelijk met mij kwam er
nog een aantal leden bij. Op één van die eerste bijeenkomsten bracht ik de gymnastiekgroep van de Vereniging ter sprake, omdat ik na mijn werkperiode daar ook
behoefte aan had. Maar deze groep nam geen nieuwe
leden aan, waarop Anneke Louwe Kooijmans zei dat zij
wel een nieuwe groep wilde leiden. Vanuit onze krans is
een enthousiaste gymgroep ontstaan, die met wisselende leiding en samenstelling nog steeds bestaat. De leden van onze krans wonen voornamelijk in Leiderdorp,
maar ook in Hoogmade, Koudekerk en Zoeterwoude.
We bleken - mede door de gym - aantrekkingskracht te
hebben op de leden uit Leiden en Oegstgeest. Daarom
werd de naam veranderd in ‘Leiderdorp en omgeving’.

Op 24 oktober 1997 vierde de Leiderdorpse krans haar
vijfentwintigjarig jubileum met een herfstwandeling
door De Horsten en een lunch in het Theepaviljoen.
Uit een interview met Annemarie Kolff:
Zij had het kranslidmaatschap van huis uit meegekregen; haar moeder was ook lid van een krans namelijk
van de krans Zoeterwoudsesingel e.o. Sommige kransvriendinnen van haar moeder waren ‘tante’ voor Annemarie. Zij herinnert zich de heerlijke taarten die haar
moeder voor de krans bakte. De vader van Annemarie
was hoogleraar Wiskunde en haar moeder werd later
de secretaresse van de wiskundefaculteit. Ook vertelde
Annemarie dat deze tijd nog aardig elitair was. Haar
moeder bedacht dat ze Sanskriet als studie ging opvoeren bij de vraag naar wat zij had gestudeerd.
In 2013 zijn er twintig dames lid van de Leiderdorpse
krans die vijfmaal per jaar bij elkaar komt.

De krans Leiderdorp e.o. in 2013 ten huize van Nel Rooijmans. Zittend vlnr: Titia van der Eb, Riekje Hoedemaeker,
Annemarie van Kempen, Nel Rooijmans, Riets Krans en

Marry Dubbeldam. Staand vlnr: Heidemarie Groeneveld,
Anneke van de Vall, Greeth Vredevoogd, Conneke Mulder,
Hanneke Meinders, Annemarie Kolff, Ineke Baan en
Wytske Timmerman.

Wassenaar
Krans Wassenaar

In 1973 bracht Hannie Gorter-Schrijver voor het eerst
verslag uit: zij leidde de Wassenaarse krans, die achttien
leden telde. Er was een zeer goede onderlinge band. De
leden betaalden een contributie van ƒ 5,00 per jaar die
bedoeld was voor cadeautjes bij verjaardagen, verhuizingen of ziekte. De krans kwam één keer per maand bij
elkaar, eens per jaar ging men samen uit en eenmaal per
jaar werd er gezamenlijk met de mannen gegeten. In 1973
was er voor de tweede keer een uitje naar Engeland. Deze
krans was voor leden die niet in Leiden woonden, maar
erbuiten: een buitenkrans met leden in bijvoorbeeld
Haarlem en Noordwijk.
Rond 1980 was deze krans nog steeds erg enthousiast. De
leden onderhielden een dusdanig goed contact, dat op
een gegeven moment besloten werd geen nieuwe leden
toe te laten: we zitten vol… Maar ja, dat strookte natuurlijk niet met de opzet van de buurtkransen die bedoeld
waren voor alle leden uit een bepaalde buurt. Er werden
brieven geschreven door leden en bestuursleden die zich
niet met het beleid van de buitenkrans konden verenigen
en de Wassenaarse krans nam enige afstand van de Vereniging. Uiteindelijk is water bij de wijn gedaan en werden nieuwe leden wel toegelaten.
De krans Wassenaar heeft altijd een beetje op zichzelf gestaan; in de convocaten zijn vrijwel geen mededelingen te
vinden. In 2012 zijn de bijeenkomsten definitief gestopt.
In 1996 werd naast de Wassenaarse Krans door Hannie
Gorter de Gorterkring gestart, een club voor alleenstaande vrouwen. Deze kring werd later niet meer vermeld.
buurtkransen
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DIESFEEST
Een jaarlijks hoogtepunt op de agenda van de Krans was
de viering van de Dies, op of rond 8 februari, met een
feestelijk diner. Het diner kreeg een extra feestelijk tintje
als het een lustrumjaar betrof. De eerste menukaart in
het archief dateert van 1949. Bij het diner, dat toen plaatsvond in het Snouck Hurgronjehuis, stonden blinde vinken op het menu.
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De plek waar de dames dineerden kon per jaar variëren:
De Beukenhof, het Snouck Hurgronjehuis, het Gulden
Vlies, ’t Schuttershof of de Rôtisserie Oud Leyden. Maar
vooral de Lakenhal was populair. Misschien omdat deze
locatie gratis was. Wel moest betaald worden voor de
huur van de piano. Deze werd van belang toen de viering
niet meer beperkt werd tot het diner, maar werd opgevrolijkt met muziek, toneel door de Toneelgroep of in de jaren zestig door cabaret. Zo werd in 1956 onder leiding van
Loes Kuenen het toneelstuk De Brief van Don Juan opgevoerd. Daarnaast verzorgde Til Dinger die avond een muzikaal optreden. Ook in 1957 en 1958 trad het toneelgezelschap, dat zich sinds de opvoering - in 1956 - van De brief
van Don Juan, ‘Don Juan’ noemde, op met Miauw, Miauw
en Juffrouw Templetons Verleden. Bovendien verwende
Gymclub Welgemoed deze jaren de gasten met een optreden. In 1957 was dit een optreden onder leiding van gymleraar de heer Raven en in het jaar erop met een ‘chique’
modeshow.

In 1961 werd bijvoorbeeld de inwijdingsplechtigheid bij
de ‘Oerkrans’ uitgebeeld:

De zangeressen van het lied ‘De Oerkrans’ zijn niet te herkennen, Dies 1961.
Hier ziet u de vrouw die dienen mag
En sloven en slaven den hele dag
En toch weet te bekóoren…
(op de wijs van Een karretje op de zandweg reed)
en

Na twee jaar entertainment van buitenaf werd de cabaretgroep De Kranskruimeltjes opgericht. Van hun optredens
zijn foto’s en teksten bewaard gebleven.

Kranskruimeltjes met ‘Op weg naar de Dameskrans’. Vlnr:
Eeg Brand, Fien van Iersel en Aimé Beerling op de Dies 1961.
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd
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Menukaarten voor diesdiners
Van linksboven met de klok mee: 1949: met blinde vinken op het menu, 1958: de buitenkant toont de beloofde modeshow van
Welgemoed, 1962: met een dies-dieet low-calory food for high spirits, 1957: met optredens van de Muziekclub en het Toneelgezelschap Don Juan, 1977: sinds 1972 met heren en 1961: de Kranskruimeltjes treden op (de menukaart toont het Snouck
Hurgronjehuis).

diesfeest

Wij zijn op weg naar de Dameskrans
Dat ziet u toch zeker zo?
Handschoenen, een dasje
Een jasje, een tasje
Tenslotte dan nog: de chapeau…
De Kranskruimeltjes, later De Leidse Bekjes genoemd,
kregen zelfs landelijke faam en toerden langs andere universiteiten. Hun programma bevatte gedichten en liedjes waarin de status van hoogleraren en hun activiteiten
schertsend werden belicht. Ook in 1962 en 1964 traden ze
op ter gelegenheid van het diner en in 1965 op een gemengde Kransbijeenkomst in de Lakenhal.
Tonny Luyendijk, die deel uitmaakte van De Kranskruimeltjes schreef:
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In 1962 gaven De Kranskruimeltjes een parodie op de
oprichting van de Universiteit van Rotterdam, tot uitdrukking gebracht in een baby, verzorgd door Zuster
Querido die haar groot bracht met Solutio Cals, de
toenmalige minister van onderwijs. Jaloers gadegeslagen door het kraambezoek: Amsterdam, Leiden en
Utrecht!
Een van De Kranskruimeltjes bracht in een lied naar
voren dat de hoogleraarsvrouwen eigenlijk wel liever
‘een doodgewone man’ hadden gehad:
Ik wil een doodgewone man
Zo’n man van alledag
Die niets bijzonders wil
Die niet combineert en deduceert
En redeneert en abstraheert
Ja, zo’n doodgewone man
Ook een verzuchting over de drukke bezigheden van de
rector werd naar voren gebracht:
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

Dit moet U weten
Een koude douche
Wacht u als Rector
Magnificus!
U bent gewoon
Per telefoon
Niets anders dan
De klusjesman
Van onze Universiteit!
Maar er waren ook voordelen aan een hoogleraar als
echtgenoot. In 1964 werd gezongen over het vele congresbezoek:
’t Zijn er zes
Dit jaar zes
Mijn man gaat naar elk congres
Als je niet meegaat is het vreselijk zon-de
Ik ga mee
Zeg nooit nee
’t Is voordeliger met twee
Of het Tokio of Brussel is of Lon-don
Tot 1969 verschenen de dames in avondtoilet. In 1969 was
het verzoek dat juist niet te doen, al werd feestelijke kleding nog wel op prijs gesteld. Zoals we weten dineerden
de dames met elkaar, zonder de heren. Maar eind jaren
vijftig al voegden de heren zich na het diner, dat zij nuttigden op sociëteit Minerva, bij de dames om gezamenlijk
nog een kopje koffie te drinken en een ‘kruimeltje’ mee te
pikken. Na de oprichting van de Holec in 1973 en de omvorming van Krans tot Vereniging werden de diesdiners
niet langer meer afzonderlijk genuttigd, maar gezamenlijk. De dames en heren beslisten met elkaar over het
menu en over het amusement.
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Boven van links naar rechts: Diesdiner 2007 in de Hooglandse Kerk. Afscheid werd genomen van rector magnificus Douwe
Breimer. Diesdiner 2005 in de Stadsgehoorzaal. Diesdiner 2009 in de Taffehzaal van het Museum van Oudheden ( foto André
van Haasteren). Damesdiesdiner 1960 vlnr: Henny Dresden, Janny Taconis, Hans Nagel, Catrien Bachrach, Els Fischer, Loes
Kuenen, Bini Uhlenbeck, Anneke Polak, Wil van de Hulst, Gera Jansma en Henriëtte Colenbrander.
diesfeest

Tonny Luyendijk schreef:
Telkens werd iemand uit eigen gelederen uitgenodigd
om een tafelrede te houden. Zowel uit de teksten van
het cabaret als de tafelredes komt een vast thema naar
voren namelijk kritiek op de toenemende bureaucratie binnen de universiteit. De bekendste tafelrede over
dit onderwerp werd in 1995 gehouden door K. Bakker,
hoogleraar Zoölogie. Zijn voordracht ‘De Worgende
Zorg voor Nijvere Spitters’. Een parabel over de ondergraving van onze universiteiten door goede bedoelingen werd besproken in NRC Handelsblad en gepubliceerd in Universiteit en Hogeschool.
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Na 1975 werd het luchtiger gedeelte steeds vaker verzorgd
door mensen van buitenaf, zoals in 1978 cabaretier Henk
van Ulsen, of in 1979 en 1987 het Hooglerarencabaret
van de Technische Hogeschool Twente. Tijdens en na de
maaltijd was er altijd sfeervolle muziek.
Tot en met 1988 had het diesdiner plaatsgevonden in het
Gorlaeus Laboratorium. De belangstelling voor de Dies
begon echter te tanen, wat mede werd geweten aan de
veel te harde muziek in combinatie met de slechte akoestiek in het Gorlaeusgebouw. Daarom werd besloten te
zoeken naar een andere ruimte, die in 1989 werd gevonden in de Taffehzaal van het Rijksmuseum van Oudheden. De ‘Cultureel-Culinaire Feestavond’ was een groot
succes. Meerdere locaties volgden, zoals de Stadsgehoorzaal, het Arsenaal, Boerderij In den Houtkamp, het Pieter
de la Courtgebouw, de Pieterskerk, de grote zaal van het
Poortgebouw van het Academisch Ziekenhuis Leiden, de
Engelbertha Hoeve, de Hooglandse Kerk, het Bestuursgebouw aan het Rapenburg, de Stadsgehoorzaal en het
Prentenkabinet.
De traditie dat tijdens of na het diner werd gedanst, is lang
gehandhaafd. Hoogleraren droegen bij met bijvoorbeeld
cabaret (Eduard Klasen), zang (Eline Slagboom) en muleidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

ziek (cellospel van René de Vries). Het toespraakje van de
voorzitter van de Vrolec raakte op de achtergrond, maar
ook in de eenentwintigste eeuw bleef zij een belangrijke
rol spelen in de organisatie van het diesdiner, met name
bij speciale gelegenheden zoals bij het afscheid in 2007
van professor Douwe Breimer als rector magnificus. Het
werd een groot feest met maar liefst driehonderddertig
deelnemers, inclusief de vele gasten van de Universiteit.
Hoe anders dan de intieme bijeenkomsten van de jaren
vijftig en zestig. In 2010 echter trok de rector, professor
Paul van der Heijden, de gehele organisatie van het gemengde diesdiner naar zich toe. De tijd zal laten zien of
dit een tijdelijke dan wel een permanente verandering is.

EEUWFEEST UNIVERSITEIT 1975
Op 8 februari 1975 werd ter gelegenheid van het Eeuwfeest het Cabaret Multiple Choice opgevoerd door professoren en professorendames, onder leiding van professor
A. Rörsch en met medewerking van Eteke de Josselin
de Jong aan de piano en Tonny Luyendijk, die teksten
schreef.

Henny Dresden in ‘Multiple Choice’: ‘Vroeger was ik de
werkster op de sociologie…’

Programma van het Cabaret ‘Multiple Choice’ van 8
februari 1975.
De inhoud van het Cabaret was een ‘Leergang in democratische universiteitskunde’ die hoogleraren, lectoren
en hun dames moesten volgen voordat zij zich zouden
mogen storten in de feestweek in mei, gehouden ter ere
van het vierde Eeuwfeest. Aan het eind van de voorstelling volgde een examen volgens het principe van Multiple
Choice.

De bureaucratie binnen de Universiteit werd flink op de
hak genomen. Een van de hoogleraren zong bijvoorbeeld
een lied over een boekenplankje, dat hij aan de wand
wilde hebben. Aangezien geen enkele instantie binnen
de Universiteit reageerde, maar over en weer veel briefjes werden geschreven, timmerde hij tenslotte zelf het
plankje aan de wand. Dit werd natuurlijk door de Rijksgebouwen Dienst afgekeurd.
In het eeuwfeestjaar 1975 werd niet alleen de Dies extra
feestelijk gevierd. Daarnaast stonden er feestelijkheden
gepland voor mei.
Dit vergde wat voorbereiding. De verenigingen van de
hoogleraren Holec, en van de echtgenotes, de latere Vrolec, werden door de Universiteit benaderd om ter gelegenheid van het feest honderd gasten van elders onder te
brengen en een feest te organiseren. Er werden hiervoor
twee commissies benoemd. Mimi Kassenaar-Bouwman
lees verder op pagina 64
eeuwfeest universiteit
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vier beelden als ‘Eeuwfeestgeschenk’
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In 1975 bestond de Leidse Universiteit 400 jaar.
Al in het voorjaar van 1971 werd door de dames Bakhuizen
van den Brink, Brand, Lunsingh Scheurleer en Van Traa
het idee voor een Eeuwfeestgeschenk aan de Universiteit
naar voren gebracht. Men dacht aan een wandkleed. Het
bestuur van de Krans organiseerde een enquête onder de
leden en stelde een Commissie in met als taak de (financiële) mogelijkheden voor een cadeau te onderzoeken. Het
idee voor een wandkleed werd al spoedig verlaten, maar
het zou wel een kunstwerk moeten worden. Bij eventueel samengaan met andere universitaire geledingen werd
gedacht aan een studiefonds of een bijdrage voor de inrichting van het te restaureren Caecilia-Gasthuis. Er werd
een Jubileumgeschenk-fonds gesticht om bijdragen van
Kransleden in te zamelen.
In november 1974 koos de Krans voor een beeldengroep,
ontworpen en gemaakt door mede-lid mevrouw A.J.L. baronesse Van Haersolte-Dijk. Zij was neerlandica en beeldhouwster, echtgenote van hoogleraar Wijsbegeerte R.A.V.
baron Van Haersolte.
Bestuur en Commissie hadden Ans in Blaricum een bezoek gebracht waar in haar tuin de beeldengroep stond
opgesteld. In een causerie met dia’s vertelde de kunstenares over de plastieken, die vanaf dat moment als groep
‘De Vier Eeuwen’ werd genoemd: een beeld voor elke
eeuw. Het overbrengen van de zware betonnen beelden
van Blaricum naar Leiden was een hele onderneming. In
overleg met de Hortus werd besloten de beelden te plaatsen op het gazon tegenover de Oranjerie.
In die tijd al werd de beeldengroep ook wel ‘De Vier
Nonnen’ genoemd, mogelijk verwijzend naar de zusters
Dominicanessen tot wier klooster de (Academie-)kapel
sinds 1516 had behoord en waaruit zij in 1574 werden verdreven. De kloostergebouwen werden geconfisqueerd
ten behoeve van de Universiteit die een jaar later officieel
werd gesticht.
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Woensdag 21 mei 1975 vond er een avondfeest plaats in
het Academiegebouw, ter ere van eredoctores en andere
officiële gasten van de Universiteit. Bij fakkellicht werd
het cadeau in de Hortus door de dames aangeboden aan
de voorzitter van het College van Bestuur K.J. Cath. Volgens de Leidse Courant van een dag later zag Cath de beelden als symbool van de vrouwenemancipatie, maar dan
met een gaatje in het hoofd [!]

Citaat uit Leidse Courant
van 22 mei 1975: ‘‘Mr. Cath:
‘Symbool van de vrouwenemancipatie’, maar dan met
een gaatje in het hoofd.’’
Dit cadeau van ƒ 10.000,00 was totaal in de vergetelheid
geraakt. Tijdens archiefonderzoek in 2012 werd wel gevonden dat er een groot bedrag was ingezameld, maar
waar het cadeau uit bestond en waar het zich nu bevond
was volstrekt onduidelijk.
Nader onderzoek in het Vrolecarchief, in digitale kranten
van het Leids Regionaal Archief en in het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag,
loste het raadsel op.

Ans van Haersolte-Dijk (1911-1991)
De beeldhouwster Ans van Haersolte is pas op latere leeftijd begonnen met het maken van beelden. Zij was opgeleid in de Nederlandse Taal en Letterkunde en gaf gedurende enkele jaren les op een middelbare school.
Zij heeft niet de kunstacademie gevolgd, wel individueel
les gekregen van de beeldhouwer W.M. (Pim) van Moorsel, die jarenlang docent was aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.
In het RKD wordt een dossier bewaard met krantenknip-

sels, waarin interviews met de kunstenares. Er is ook een
groot aantal foto’s en dia’s van beelden die overal in het
land verspreid staan en van beelden(groepen) die in haar
tuin in Blaricum stonden opgesteld. Voorts is er documentatie over haar tentoonstellingen te vinden, waaronder een in Den Haag voor de ‘Nederlandse Kunstkring’ in
1965 en ongeveer tegelijkertijd een in Arles (Provence) in
de ‘Salon International des Santonniers’.
Ans werkte bij voorkeur in beton, maar ook in brons en
klei. Haar in beton gegoten robuuste beelden zijn veelal
meer dan manshoog en krachtig vormgegeven. Daarbij
werd zij vóór alles geïnspireerd door de natuur. De oerkracht die zij de natuur toeschreef lijkt in haar werken
verbeeld als uit de aarde te zijn opgetrokken. De wildernis rond haar huis in Frankrijk (Provence) was voor haar
de ideale omgeving om voortdurend nieuwe inspiratie
op te doen. De vraag welke (eigentijdse) beeldhouwers
Ans van Haersolte kunnen hebben geïnspireerd is niet zo
eenvoudig te beantwoorden. In haar organisch-abstracte
vormgeving is zij zelden - of nauwelijks herkenbaar - figuratief. De Engelse beeldhouwer Henry Moore (1898-1986)
zou een belangrijk voorbeeld voor Ans zijn geweest, misschien wel mede door ook zíjn uitgesproken liefde voor
de natuur. Naar verluidt zou zij Moore eens hebben bezocht in zijn atelier in Engeland. Wat betreft monumentaliteit en abstractie zijn er zeker overeenkomsten.

Moore’s abstracte sculpturen zijn vaak doorboord, een
kenmerk dat wij bij Ans terugvinden in de ‘De Vier Eeuwen’. Moore werkte in brons en marmer terwijl Ans’ voornaamste, grotere werken in beton zijn gegoten. Haar beelden hadden door de keuze van het materiaal een ruig,
aards voorkomen vergeleken bij Moore’s meestal gladde,
‘gepolijste’ afwerking.
Als persoon was de beeldhouwster in hoge mate spiritueel en ideologisch geëngageerd. In haar archief bevindt
zich een beeldverslag, een album met talloze foto’s van
de plaatsing van een beeldengroep het ‘Labyrinth’ (nu op
de begraafplaats ‘Moscowa’ in Arnhem). Elke foto kreeg
daar als onderschrift een citaat uit het werk van Mao TseToeng. Dichters als Boutens, Roland Holst, Marsman en
Achterberg worden veelvuldig in haar fotoboeken geciteerd.
Ook ontving zij in haar tuin in Blaricum tussen de beelden
‘Gestalt-groepen’.
Afbeeldingen van haar werken komen regelmatig voor op
het omslag van boeken door haar man.
In 1983 verhuisden Ans en haar echtgenoot van Blaricum
naar Wassenaar. Zij zegt daarover in de Gooi- en Eemlander van 26 januari 1983: ‘Ik heb hier fantastisch kunnen
werken en heel veel oerkracht vanuit de grond opgetrokken’. Bij die gelegenheid schonk Ans tien betonplastieken
aan de begraafplaats ‘Moscowa’ in Arnhem.
Voor dit verslag is dankbaar gebruik gemaakt van onder
andere het fotoarchief uit de nalatenschap van Ans van
Haersolte, thans in het bezit van haar nichtje mevrouw
drs. Sonja de Jong-Repelaer van Driel. Wij zijn Sonja daarvoor zeer erkentelijk.
Else M. Terwen-Dionisius, april 2013
‘De Vier Eeuwen’ in 2012.
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werd voorzitter van de huisvestingscommissie en Dinie
van Dishoeck voorzitter van de feestcommissie ter voorbereiding van het eeuwfeest in mei. De dames BruijningVolger en Cohen-Koster namen zitting in de commissie
die borrel, dans en diner organiseerde op 8 februari. Dinie
van Dishoeck, Nick Oosterhuis en Wietje Staverman zouden het avondfeest op 21 mei regelen.
Nick Oosterhuis vertelde over het Eeuwfeest:
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De feestelijkheden rondom het Eeuwfeest in mei werden opgeluisterd door de cabaretier Johan Noordmans,
die ooit theologie studeerde, en door Carel von Winning met zijn tzigane orkest.
Een van de hoogtepunten van het feest was de aanbieding van het eeuwfeestcadeau, een beeldhouwwerk
van Ans van Haersolte. Nick kende Ans goed, vooral
vanuit de Museumclub, waarin Ans een zeer actief lid
was. Maar ook velen in de Krans kenden haar. ‘Moeilijk
te begrijpen’, zei Nick, ‘dat slechts 40 jaar later niemand
meer wist wat of waar het eeuwfeestcadeau was’.

De Vereniging van Echtgenoten van Hoogleraren en Lectoren
bood aan de voorzitter van het College van Bestuur mr.
K.J.Cath de beeldengroep ‘De Vier Eeuwen’ aan, gemaakt
door mevr. Van Haersolte-Dijk (Leidsch Dagblad 22 mei 1975).
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JAARACTIVITEITEN
Jaarprogramma 1972-1973
Hieronder een voorbeeld van een jaarprogramma uit de
hoogtijdagen van de Krans.
De ‘thee’ met de VVSL was al verdwenen. Het diesdiner
werd in dit jaar voor het eerst door de dames en heren
gezamenlijk genuttigd. Op 8 mei is sprake van een tegenbezoek van Wageningse dames. Het jaar ervoor waren de
Leidse dames naar Wageningen getogen. Dit was het eerste contact met de zusterverenigingen.

8 mei

14 september Algemene Ledenvergadering. Men
		 vond de opkomst gering maar de 		
		 stemming was zeer geanimeerd.
		 (27 aanwezigen)
16 oktober		 Lezing door prof. Robert L. Morlan
		 (California ) in het
		Eysingahuis: Presidential Politics and
		 Elections in U.S.A. (37 aanwezigen)
15 november		 Lezing prof. Lunsingh Scheurleer in
		 het Eysingahuis: De wooncultuur in
		 de Gouden Eeuw. (47 aanwezigen)
14 december		 Kerstmiddag in het Snouck
		 Hurgronjehuis: Heleen Querido		 Pimentel draagt voor uit Adam in
		Ballingschap. (72 aanwezigen)
8 februari		 Diesdiner in het Gorlaeuslaborato-		
		rium, georganiseerd door de
		 ‘Eetcommissie’ van de hoogleraren
		 en het bestuur van De Krans.
		 (215 aanwezigen)
8 maart		 Lezing door dr. J. van Dorsten in het
		Eysingahuis: De Literaire Betrekkingen
		 tussen Engeland en Leiden in de 16e en
		 17e eeuw. (33 aanwezigen)
3 april		 Lezing door prof. G.J. Hoenderdaal in
		 het Eysingahuis over Bachs Matthäus

2 juni

18 mei

Passion (met eigen bandopnames).
(33 aanwezigen)
Tegenbezoek Wageningse dames met
een welkom in De Beukenhof, bezoek
aan een aantal bezienswaardigheden 		
in Leiden, lunch met een geestig 		
woord van de rector en thee ten huize
van de rectorsvrouw. (38 gasten en 42
Kransleden)
Lezing dr. G.P.H. Vogel in het Eysingahuis over Gezondheidsplanning.
(33 aanwezigen)
Gemengde krans in de Witte Raaf in 		
Noordwijk. (110 aanwezigen)

Na de oorlog waren er naast het diesdiner acht bijeenkomsten per jaar. In 1946-1947 stonden deze gepland
voor de maanden oktober, november, december, januari,
maart, april, mei en juni. De laatste van het academisch
jaar, de ‘slotbijeenkomst’, was samen met de heren. Deze
opzet bleef in grote lijnen bestaan, al konden de bijeenkomsten inhoudelijk door de jaren heen variëren. Zo kregen de theemiddagen met de instelling van de Kransraad
in 1964 meer inhoud door het uitnodigen van sprekers.
Daarnaast waren er al clubs opgericht en ontstonden
rond deze tijd de eerste buurtkransen, beide met een
eigen programma. In december werd een kerstmiddag
georganiseerd die later werd omgezet in een kerstlunch.
Tegenwoordig zijn de vaste bijeenkomsten in september,
oktober, november, december, april en juni en het diesdiner in februari. Deze hebben de volgende invulling gekregen: in september is er de Algemene Ledenvergadering
(ALV), in oktober een lezing, in november de gemengde
najaarsbijeenkomst, in december de kerstlunch, in april
het voorjaarsuitje en in juni nog steeds de gemengde slotbijeenkomst. Sinds 1971 is daar nog de ontmoeting met
de zusterverenigingen in april bijgekomen. Tegenwoordig
eenmaal in de twee jaar.
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Laten we de verschillende onderdelen in het jaarprogramma eens nader bekijken, te beginnen met de ALV.

staf werden gevraagd. Zij vertelden over (onderwerpen
uit) hun vakgebied en ook maatschappelijke en politieke
onderwerpen kwamen aan bod.

Algemene Ledenvergadering
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In 1968, met het zicht op de vorming van een vereniging,
hield de Dameskrans de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) die daarna jaarlijks terugkeerde in mei. Deze
eerste ALV, die werd gehouden in het Snouck Hurgronjehuis, werd door de rectorsvrouw geopend met een van de
VVSL geleende hamer. Er waren eenenzeventig aanwezigen die na discussie het besluit namen een vereniging te
gaan vormen. Toen deze zaak was beklonken stonden in
de jaren erna organisatorische en administratieve zaken
op de agenda zoals de oproep om nieuwe clubs te vormen,
discussies over wie lid mochten worden, de organisatie
van excursies en de oprichting van een eeuwfeestcommissie. Vanaf 1974 werden de vergaderingen verplaatst
van mei naar september. Tot 1977 konden de dames gebruik maken van het Academiegebouw, daarna werd er
vergaderd in het Snouck Hurgronjehuis, het Eysingahuis
aan de Rijnsburgerweg, de Regenszaal Kaiserstraat 13,
Van der Werff (voorheen de Leidse Salon), het International House, Plexus Kaiserstraat 23 en Koetshuis De Burcht.
In 1997 werd voor het eerst melding gemaakt van een zeer
geanimeerde lunch die volgde op de vergadering die hier
was gehouden. Vanaf dat moment werd de lunch een
jaarlijkse traditie. Vanaf 1999 vond de ALV plaats in de
Faculty Club, aanvankelijk gevestigd op Rapenburg nummer 6, later op nummer 73. In 2004 kreeg de Vrolec haar
eigen e-mailadres: vrolec@hotmail.com
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Een voorbeeld uit het convocaat van 9-4-1968:
Zoals de meesten van U nog wel weten, heeft Prof. dr.
J.W. Schulte Nordholt in november 1965 voor ons een
voordracht gehouden, getiteld Negers en blanken in
Amerika. Wij zijn bijzonder verheugd, dat hij – terwijl
het probleem nu weer (helaas) zo actueel is – nogmaals voor ons wil spreken. Ondanks het veelvuldig
beroep dat allerwegen op hem wordt gedaan is de heer
SCHULTE NORDHOLT bereid zijn zo boeiende diësvoordracht, getiteld De rechten van de gekleurde mens
ook voor ons te houden.

Ledenlijsten.

Oktoberlezing

Tot 1968 organiseerde de Krans met name theemiddagen en zo nu en dan een lezing of uitstapje. Rond deze
tijd werd de Krans te groot om in de woning van een van
de leden te ontvangen en om op deze manier persoonlijke contacten te onderhouden. Dit werd, zoals al eerder gezegd, opgevangen door het organiseren van meerdere clubs en kransen. De bijeenkomsten van de Krans
werden anders; men ging letterlijk - in de vorm van uitstapjes - en figuurlijk naar buiten. Het bestuur ging voordrachten of causerieën organiseren waarvoor leden van
de Senaat, lectoren en leden van de wetenschappelijke

De ‘voordrachten’ werden meestal ’s avonds georganiseerd om ook de heren in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn. Later ook omdat de dames overdag te druk
bezet waren. Af en toe was er nog wel een traditionele
theemiddag.
Waren in het verleden mannelijke sprekers in de meerderheid, steeds meer veroverden vrouwelijke sprekers
terrein. Vanaf 2005 stonden zonder onderbreking vrouwen op het programma. Ook uit leden van de Vrolec werd
geput.
Zo sprak Marlies ter Borg-Neervoort in 2008 over De
vrouw in de Koran, Adri Gittenberger-de Groot over De
legpuzzel van de hartontwikkeling (2010) en Else TerwenDionisius (2011) over Datering en ontwerp van de Hortus
Botanicus in Padua.

Najaarsbijeenkomst Holec-Vrolec

In de jaren zeventig werd de bijeenkomst in november,
het najaar, een gemengde aangelegenheid. De eerste uitnodiging hiervoor stamt uit 1978 en betrof een avondbijeenkomst in Museum Volkenkunde met een lezing over

Modern Museumwerk door prof. P.H. Pott. Uit de uitnodigingen, waarvan er slechts enkele in het archief bewaard
zijn gebleven, blijkt dat alle faculteiten om de beurt een
bijeenkomst organiseerden. Vele onderwerpen passeerden de revue, maar archeologie was wel erg populair.
Kwam dit doordat deze faculteit zo actief was, zoals in
de tijd van prof. dr. L. P. Louwe Kooijmans, die ook enige
tijd voorzitter van de Holec was? Ook een bezoek aan een
nieuw gebouw of een oud, met een nieuwe bestemming
zoals de nieuwe Nederlandse afdeling in het Rijksmuseum van Oudheden in 1993, was populair. Zo werden ook
het Bestuursgebouw in 1999 en het verbouwde Kamerlingh Onnes laboratorium respectievelijk in 1999 en 2004,
bezocht. Daarnaast waren er interessante en spraakmakende lezingen over Europa, over Turkije en over de sterren. In 1985 was het programma voor de najaarsbijeenkomst al rond, toen onverwachts de spreekster voor die
avond in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Bij
ontvangst van het bericht daarvan bood de voorzitter
van de Holec, professor K. Bakker, spontaan aan haar te
vervangen. Op de avond van de bijeenkomst hield hij een
interessante lezing over Economisch handelen bij dieren.
In november 2012 brachten leden van de Holec en de Vrolec een bezoek aan de Eerste Kamer om te luisteren naar
een betoog door mevrouw prof. dr. Heleen Dupuis en
aansluitend te worden rondgeleid door de verschillende
vertrekken in het gebouw van de Eerste Kamer. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. Bij thuiskomst in
Oegstgeest werd gezamenlijk gedineerd bij China House.

Kerstlunch

Naast de ALV was de kerstmiddag, die overging in een
kerstlunch, een vast programmaonderdeel. In de jaren
zeventig, tachtig en begin jaren negentig werd deze georganiseerd in het Snouck Hurgronjehuis aan het Rapenburg. Waarschijnlijk daarvoor ook al, maar daarover
hebben wij geen informatie. De sfeer werd verhoogd door
kerstversieringen en lekkernijen.
jaaractiviteiten
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Annelies Boschloo vertelde:
De ruimte in het Snouck Hurgronjehuis moest altijd
gezellig gemaakt worden. Het bestuur nam (vaak zelfgeborduurde) kerstkleedjes mee voor op de zware, donkere tafels en we maakten ter versiering kerststukjes.
Voor bij de thee bakten we koekjes en tulband en kochten we chocolaatjes. Eens waren er zelfs kersen in een
chocolade jasje uit eigen keuken. Elena maakte altijd
kaassoesjes, die waren heerlijk!
Het was de gewoonte tot slot een glaasje wijn te drinken, maar het keukentje waar we de flessen moesten
neerzetten, was zo ijzig, dat het drinken van zo’n glas
geen plezier was. Het jaar daarop werd dus de warme
bisschopswijn geïntroduceerd, thuis getrokken, in flessen vervoerd en in een speciaal daarvoor gekochte pan
van tien liter in het ijzige keukentje opgewarmd!
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Er was jaarlijks een gevarieerd programma met lezing of
kerstvertelling en muziek verzorgd door eigen leden, of
door een gezelschap van buiten. Met de traditionele viering in het Snouck Hurgronjehuis werd in 1993 gebroken;
de bijeenkomst werd verplaatst naar het International
House. Deze verandering vroeg om nadere toelichting,
die in het convocaat werd gegeven door de secretaris
Liesbeth Gerbrands-Ponsen:
Voor die leden onder ons die om emotionele redenen,
nostalgische zo U wilt, het Snouck Hurgronjehuis als
punt van samenkomst voor de Kerstmiddag zouden
prefereren, wil het Bestuur nogmaals toelichten waarom voor het International Centre werd gekozen.
- In het Int. Centre is een piano aanwezig
- Meubilair is in de betreffende zaal aanwezig, dus 		
geen gesjouw met zware, eiken meubels van I en II
hoog door het Bestuur
- De keukenfaciliteiten zijn zeer plezierig, er is ruimte
om alles voor te bereiden, ook de afwasmachine doet
zijn werk
- De werkkamer van de directeur van het LUF behoeft
niet ontruimd te worden, d.w.z. de directeur hoeft
haar werkplaats niet af te staan voor onze ‘middag’.
Dat de verandering in locatie geen nadelige invloed heeft
gehad op de sfeer komt naar voren uit het convocaat van
januari 1993 waarin we lezen:

Uitnodigingen in kleur voor najaarsbijeenkomsten met de Holec in 1998, 1999 en 2001

De stemming was warm en intiem, het verhaal van de
schrijver Willem Brandt ‘De kaars’ werd eenvoudig en
sober, maar daardoor ook indringend weergegeven
door Annelies Boschloo. De kerstliedjes, onder begeleiding van Truus Isendoorn, piano, werden eerst door
een koortje ten gehore gebracht en vervolgens samen
gezongen.
Het Snouck Hurgronjehuis.
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Kerstlunch 2009 bij Hanneke Meinders
Van boven naar beneden,
vlnr: Toty Alkema, Nely van Dijk, Jopie Zwaan,
Len Vervoort en Corry Fresco.
Vlnr: Connie Habing, Ghi van Furth, Lies Leertouwer en
Mieke Popma. Vlnr: Toni Cleton, Joke Ploem spreekt met
Ine Sterk, Magda van der Grijn, Elly Warnaar,
Riets Krans, Mieke Popma, Aagje Ottervanger,
Anne-Marie Huysmans, Nel Rooijmans,
Zdenka Konijn, Ineke Baan, Riekje Hoedemaeker,
Greeth Vredevoogd en Jettie Lohman. Conneke Mulder
(links) en Hanneke Meinders.

Na een aantal jaren moest echter ook het International
House wegens verbouwing als locatie worden opgegeven en verhuisde de kerstlunch van 1997 tot en met 2001
naar het Fysiologiegebouw aan de Wassenaarseweg, tot
ook dat verbouwd moest worden. Vervolgens werd kerst
gevierd in het Sylvius laboratorium, in Plexus, werd een
groot huis in Oegstgeest gehuurd en werd onderdak gevonden in de boerderij van Vroleclid Hanneke MeindersGroeneveld. Toen de Faculty Club klaar was in 2005 kon
Kerstmis dat jaar daar gevierd worden net als het jaar
erop, maar na verkoop van het gebouw was het weer een
zoektocht naar een geschikte locatie waarbij het Witte
Huis in Oegstgeest werd aangedaan, de Engelberthahoeve in Leiden en nog eens de boerderij van Hanneke
Meinders. In 2010 werd de kerst gevierd in De Jonker in
Oegstgeest en in 2011 en 2012 in De Knip te Voorschoten.
De beste herinneringen hadden de deelneemsters aan de
kerstvieringen bij leden thuis. Was de lunch tot 2005 gratis, daarna moest een bijdrage worden betaald omdat er
werd gekozen voor catering of een restaurant.

Voorjaarsuitje

Naast voordrachten, causerieën, lezingen - hoe je het ook
maar wilt noemen - hoorden ook uitjes tot de mogelijkheden.
Zo lezen we dat in 1980 in de ALV een commissie, onder
leiding van Inger Abma, in het leven werd geroepen om
excursies te gaan organiseren. Niet dat daarvóór geen
uitstapjes werden gemaakt. In 1962 bijvoorbeeld wordt
een kleine excursie gemaakt naar de studentenflats in
het Haagwegkwartier in Leiden. Maar vanaf de jaren
tachtig gingen de vrouwen verder weg. Een van de eerste
uitjes was een tocht langs de Vecht (1981). Later werd bijvoorbeeld de Keukenhof (1994) bezocht, een wandeling
gemaakt door de Japanse Tuin in Clingendael (1995) of
een fietstocht gemaakt door het Groene Hart (2000). Ook
werden een wandeling op ‘de kop van Zuid’ in Rotterdam
(2004), een tocht naar de zeventiende eeuwse buitenplaats Nieuwerhoek aan de Vecht (2005) en een boottocht
langs de Amsterdamse eilanden (2006) gemaakt. In later
jaren werden onder andere ’s-Hertogenbosch, Dordrecht
en Amerongen aangedaan.

Het voltallige bestuur tijdens een uitje naar Den Bosch, 23
april 2009. Vlnr: Else Terwen, Anne-Marie Huysmans,
Janneke Tanke, Conneke Mulder en Ellen Paul.
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Françoise Bijvoet en echtgenoot, Annelies Heesterman,
Len Vervoort, Hetty Michon, Tanja van Staden, Riets Krans,
gids, Marianne Zwartendijk (verscholen), Joanne Burema,
Nely van Dijk, Conneke Mulder en Anneke van de Vall.
Het schema van jaaractiviteiten was geen strikte formule. Soms werden daarbuiten ook evenementen georganiseerd die lang in de herinnering bleven hangen. We
noemen er hier twee. De eerste is een bijeenkomst op 20
januari 2001 ten huize van Margreet Wagenaar-Fischer en
haar man professor W.A. Wagenaar.
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Voorjaarsuitje Zaanse Schans, 27 april 2011: vlnr achterste
rij: Nely van Dijk, Engeline Posthumus Meyjes, Marijke
Spijker, Jos Groeneveld, Inge van Zeeland, Anne-Marie
Smeets , Magda van der Grijn, Anne-Marie Huysmans,
Anneke van de Vall, Len Vervoort, Jacqueline Vossen,
middelste rij: Greet Bakker, Lies Dullemeijer, Ans Mouton,
Mieke Popma, Heidemarie Groeneveld, zittend: Conneke
Mulder, Froukje van Hemert en Annelies Boschloo.

In het jaarverslag 2000-2001 lezen we daarover:
In 2001 werden plusminus 40 leden van de Vrolec ontvangen ten huize van de Heer en Mevrouw WagenaarFischer voor een Toverlantaarnvoorstelling in het
Christiaan Huijgens Theater. Een ware belevenis. De
gastheer zelf, ondersteund door familieleden en vrienden, zorgden voor een geestige, meeslepende voorstelling met authentieke lantaarns en zeldzame platen. De
muziek was smaakvol afgestemd op de vertelling. In
combinatie met de gulle dis, die de gastvrouw had verzorgd, heerste er een geanimeerde sfeer. Lof ook aan de
buschauffeur, die voorkomend en punctueel was.
Een ander evenement betreft een tocht naar SchouwenDuiveland in oktober 2002 in het kader van de herdenking van de Watersnoodramp van 1953.
In de uitnodiging staat te lezen:

Voorjaarsuitje naar Kasteel Amerongen, 19 april 2012:
vlnr: Magda van der Grijn, Nel Verveen, Koos Voorhoeve,
Adelheid Zoutendijk, Engeline Posthumus Meyjes,
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

Stilstaan bij deze gebeurtenis betekent voor het Vrolecbestuur een eerbetoon, niet alleen aan de 1835 mensen
die 50 jaar geleden verdronken, maar ook aan de nabestaanden die verder moesten leven met op de begraafplaats een steen waarop onder de naam van hun dierbare het woord Vermist staat vermeld.

Uitnodiging voor de gemengde krans van 1 juli 1951.

Uitnodiging voor de Toverlantaarnvoorstelling in 2001.

Slotbijeenkomst Holec-Vrolec

Gezamenlijke bijeenkomsten van hoogleraren en echtgenoten waren er vanaf 1946 vrijwel elk jaar. In het jaarprogramma van 1946 wordt melding gemaakt van een
‘gemengde’ krans aan het einde van het academisch jaar.
Of dergelijke bijeenkomsten vóór 1940 ook al bestonden
is niet bekend. We weten wel dat in de relatief kleine
Universiteit van voor de oorlog de hoogleraren en hun
echtgenotes elkaar op faculteitsbijeenkomsten thuis ontmoetten.
De oudste uitnodiging voor een gemengde krans stamt
uit 1951.

Deze gemengde kransen hadden een feestelijk karakter
en vonden tot 1966 bij een hoogleraar en zijn echtgenote
aan huis plaats. Weliswaar kregen zij steun van ‘medegastparen’, aanvankelijk drie, later vijf, maar het bleef
toch een hele invasie. Deze krans was steeds op een zondagmiddag in juni, wat de kans op mooi weer vergrootte
en men ook in de tuin kon ontvangen. Dat leek wel nodig,
want in 1961 wordt melding gemaakt van 275 uitnodigingen. Deze convocaten werden bij de ontvangsten thuis
altijd ondertekend door de gastvrouw, de echtgenote van
de rector magnificus, in het betreffende jaar. In 1966 veranderde de organisatie van de gemengde krans, die dat
jaar voor ’t eerst op een locatie buiten de Universiteit
werd gehouden. Er werd uitgenodigd voor het ‘besluit van
het academisch jaar’ in juni op Kasteel Duivenvoorde. De
ondertekenaars waren twee heren namens het senaatsbestuur en twee dames namens de Dameskrans (de heren J. Dankmeijer en K.A.H. Hidding en hun echtgenotes
M.G.M. Dankmeijer-Welz en E.S. Hidding-Roggeveen).
Het jaar daarop werd heel bijzonder uitgepakt op Kasteel
Oud-Poelgeest op zaterdag 1 juli. Er werd een eenakter
jaaractiviteiten
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(die al eerder op toneel werd gezet in 1956) opgevoerd
met medespelers uit beide kransen en daarna werden
cabaretliedjes ten gehore gebracht.
Eenakter:

De brief van Don Juan van Luisa
Treves
Regie:
L.J.Th. Kuenen-Janssens
Spelers:
J.C.M. van Iersel-Knüppe, J.E. Glastra van
Loon-Boon, H.J. van Rijssel-Nossent,
A.A. Schöffer-Burger, E. SpeckmannStheeman, O.J.H. Kronenberg-Hanegraaff en de heer Speckmann
Cabaretliedjes: TVSL (Toneelvereniging van de VVSL)
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In de lustrumjaren was het programma extra feestelijk.
In 1970 was het kledingvoorschrift voor het slotfeest
‘witte das’. In 1975, het jaar van een Eeuwfeest, was het
programma zeer uitbundig en creatief, maar met de uitdrukkelijke mededeling: geen avondkleding. In 1980 was
de slotbijeenkomst in kasteel Oud-Wassenaar met cabaret en dansmuziek. De laatste grote en feestelijke lustrum
slotbijeenkomst was in 1995 in de Oranjerie.
Maar ook in niet-lustrumjaren werd er veel aandacht aan
de organisatie besteed, al veranderde het karakter in de
loop der tijd. Van een feestelijke borrel op zondag werden
de slotbijeenkomsten meer informatief, maar gelukkig
nog steeds - tot ieders vreugde - begeleid door een borrel
of gezamenlijk diner. Veel voorkomende locaties waren
de Hortus Botanicus en het Academiegebouw. Maar ook
in de Kaagsociëteit, het Stadhuis, het Rijksmuseum voor
Geologie en het Gravensteen kwam men bij elkaar. In de
eenentwintigste eeuw werd vaker een locatie buiten Leiden bezocht, waaronder het Vredespaleis en Landgoed
Clingendael. Een bijzondere bijeenkomst was het bezoek
aan de Rijnlandse Molenstichting in 1994. Van de slotbijeenkomsten zijn veel uitnodigingen bewaard gebleven,
ondertekend door de voorzitters van Holec en van de Vereniging, later Vrolec genoemd.
leidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd
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Uitnodiging voor de slotbijeenkomst in 1996.
Deze werden na 2000 niet langer op een wit velletje papier verstuurd, maar werden steeds kleurrijker en kregen
uiteindelijk de blauwe Holec-Vrolec-kleur.
Slotbijeenkomst Holec-Vrolec in de Japanse tuin van Clingendael, Den Haag 11 mei 2012.
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BESTUURSCONTACTEN
Contacten tussen Holec en Vrolec

Vanaf 1974 zijn er notulen en is er correspondentie waaruit blijkt dat de Vereniging en de Holec samen vergaderden. Het diesdiner is het belangrijkste vergaderpunt. In
1974 werden de verenigingen door de Universiteit benaderd om te helpen het Eeuwfeest van 1975 vorm te geven.
Vanaf die tijd tot aan 1980 werd een tot twee keer per jaar
vergaderd. Mogelijk vaker, maar daarvan zijn voor zover
wij weten geen notulen bewaard gebleven. Belangrijkste
onderwerp in deze vergaderingen was het organiseren
van het diesdiner: wie gaat er optreden, hoe vinden we
een band die niet te luidruchtig speelt en wie doet de catering? Vragen waar uitvoerig over werd gediscussieerd,
want niet iedereen houdt van dezelfde cabaretiers. Drs. P.
wekte bij sommigen zelfs enig afgrijzen op.
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In 1980 zijn er maar liefst acht - genotuleerde - vergaderingen geweest. Restaurant De Doelen was de plaats van
samenkomst en de tijd, lunchtijd, was zeer aantrekkelijk.
Hoofdonderwerp was weer het diesdiner: wie worden er
uitgenodigd, wie maakt het menu, waar wordt het feest
gehouden, wie is de tafelspreker en hoeveel geld is beschikbaar? Het Holec-bestuur was in zijn gloriedagen,
er waren maar liefst zeven bestuursleden. Ook mevrouw
Tonny Luyendijk, hoogleraar Geneeskunde, maakte er
deel van uit. Dat verhinderde niet dat ook in die tijd in de
notulen soms sprake was van ‘herenkrans’.
In 1981 was er even een dip met maar twee vergaderingen,
maar het jaar daarna, in 1982, werd dat weer helemaal
goedgemaakt met acht genotuleerde vergaderingen.
Dat gaat zo door tot 1990, met als hoogtepunten 1983 en
1984, in welke jaren negen maal werd vergaderd. In 1986
deed voor ‘t eerst restaurant Bellevue zijn intrede, even
afgewisseld met restaurant Camino Real. Dat was slechts
eenmalig. Over het waarom van de keuze voor een resleidse hoogleraarsvrouwen een eeuw verenigd

taurant is niets in de notulen opgenomen, dus waarom
op een gegeven moment Bellevue werd geruild voor In
Den Leidschen Salon is niet duidelijk. Het laatste restaurant dat werd uitgekozen voor de lunchbesprekingen
was PomPom, boven mensa De Bak in de Kaiserstraat.
Dan zijn we inmiddels in 1989 beland. Er werd weer eens
duidelijk afgesproken dat de voorzitter van de dames het
openingswoord sprak op het diesdiner en dat de voorzitter van de heren na de muziek een korte toespraak zou
houden. Eenmalig werd de Vereniging in dat jaar aangeschreven met Molec. De beginletter staat mogelijk voor
mevrouw en is een woordspeling op Holec. In deze jaren
werd het diesfeest ook nabeschouwd bij een bestuurslid
thuis. Daar zijn helaas geen notulen van!
De samenwerking tussen de Holec en de Vereniging was
aanvankelijk tamelijk intensief. In de loop der jaren werd
dit wat minder zoals blijkt uit een brief van de dames
naar aanleiding van de lustrum-diesviering van 1990,
waar een en ander was misgegaan. De schrijfster, voorzitter Ans Mouton, weet dit aan het feit dat de organisatoren
niet de tijd namen bij elkaar te komen, maar probeerden
de zaak even snel telefonisch te regelen.
Met de komst van internet verliepen de contacten via
de e-mail. Dat het e-mailverkeer het vergaderen verving,
blijkt ook uit het feit dat uit deze periode geen ‘papieren’
notulen van vergaderingen bewaard zijn gebleven.
Een andere oorzaak - naast het gebruik van e-mail voor
het minder fysiek vergaderen - was dat het bestuur van
de Holec na 2000 werd gereduceerd tot twee druk bezette
hoogleraren. Gevolg daarvan was dat het leeuwendeel
van de organisatie door de Vrolec werd verricht, hetgeen
weer tot een feestelijke samenkomst leidde. Het bestuur
van de Holec nodigde het bestuur van de Vrolec uit voor
een diner als dank voor de organisatie van een groots lustrum diesfeest in 2005. Het ziet er naar uit dat het evenwicht tussen Holec en Vrolec anno 2013 de goede kant opgaat. Het Holec-bestuur is uit de ‘tweemansfase’ gekomen
en er zijn regelmatig besprekingen.

Contacten met de zusterverenigingen

Het eerste contact met de verenigingen uit andere steden
dateert van 9 februari 1971. Op die dag schreef de presidente van de ‘contactvereniging van echtgenoten van
Hoogleraren en Lectoren van de Landbouwhogeschool’
het zeer op prijs te stellen kennis te maken met de zustervereniging in Leiden. Zij nodigde Leiden uit een bezoek
aan Wageningen te brengen. Dergelijke bezoeken over en
weer waren door Wageningen al eerder uitgewisseld met
Enschede. Het Leidse bestuur nam de uitnodiging aan
en op dinsdag 2 mei 1972 trok men per bus met ongeveer
vijftig leden naar Wageningen. Het tegenbezoek van Wageningen aan Leiden vond een jaar later plaats, waarbij
onze gasten werden getrakteerd op een interessante dag
met bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden en aan
het Snouck Hurgronjehuis voor de lunch. In de middag
werd er langs de hofjes gewandeld en tot slot thee gedronken ten huize van de rectorsvrouw.
Na de uitwisseling met de Wageningse zustervereniging
volgde in de jaren zeventig die met de zusterverenigingen in Rotterdam en Utrecht. De Rotterdamse vereniging
werd zelfs uitgenodigd om naar de optocht van Leidens
Ontzet te komen kijken op het balkon van de sociëteit
Minerva! De wederzijdse bezoeken genoten ruime belangstelling; meestal gingen ongeveer vijftig leden mee.
In een kort tijdsbestek werd immers een indruk verkregen van een andere stad en universiteit. Ook de betreffende rector droeg altijd bij met een kleine voordracht
over ‘zijn’ Universiteit.
In 1998 kreeg de uitwisseling een ander karakter. Vanwege
het 75-jarig bestaan van de Universiteit Nijmegen nodigde de Nijmeegse ‘Kring’ een paar leden van alle zusterverenigingen uit voor een lunch en een voordracht over hun
Universiteit.
De andere vrouwenclubs namen dit voorbeeld over en
sindsdien is deze dag een tweejaarlijkse traditie geworden. Onze Vereniging in Leiden nodigde in 2000 van alle
zusterverenigingen enige leden uit. De uitnodiging ging

vergezeld van een enquête betreffende de verenigingen,
waaruit de ‘gezamenlijke’ stand van zaken bleek:
Er zijn tien verenigingen: Delft, Eindhoven, Enschede,
Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam,
Utrecht en Wageningen.
De vereniging van de Vrije Universiteit is in 1997
opgeheven; de Universiteit van Amsterdam heeft al
lang geen vereniging meer.
De oprichtingsdata variëren van ongeveer 1913
(Leiden) tot 1977 (Enschede).
In 50% van de steden is ook een hooglerarenvereniging.
Leiden is op dit moment (2000) de grootste vereniging
met 220 leden, Enschede de kleinste (60 leden).
Ongeveer de helft van de verenigingen woont officieel
de universitaire evenementen bij zoals Dies en
promoties.
Er worden twee tot tien bijeenkomsten per jaar georganiseerd.
Zelfstandige subgroepen zoals talen-, museum-,
wandel- en literatuurclubs komen bij zes van de tien
verenigingen voor.
Meer samenwerking met de hooglerarenvereniging
wensen twee van de tien verenigingen.
Slechts één vereniging is aangaande de toekomst zeer
tevreden. Het is de enige vereniging met hoogleraren
en echtgenoten/partners als leden (Wageningen).
In de erop volgende jaren organiseerde één van de verenigingen eens per twee jaar een ontvangst in haar stad,
waarvoor telkens twee leden per stad werden uitgenodigd. Op zo’n bijeenkomst deed iedere vereniging verslag
over haar wel en wee. Bestuursleden van de Vrolec bezochten zo Wageningen, Utrecht, Groningen, Rotterdam
en Enschede. In 2012 ontving de Vrolec de bestuursafgevaardigden van haar zusterverenigingen. Hieronder volgt
een beknopt verslag van deze dag.
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Hoewel bij nagenoeg alle acht nog bestaande verenigingen (die van Delft en Maastricht zijn intussen opgeheven)
het aantal leden gestaag terugloopt, is men algemeen van
mening dat de verenigingen door hun activiteiten en
door de vaak al lang bestaande structuur van clubs (en in
Leiden de kransen) de leden nog veel te bieden hebben.
De enige gemengde Vereniging (Wageningen) heeft het
grootste ledental!
De bijeenkomsten met zusterverenigingen zijn zo goed
als een traditie geworden. Er zal in 2014 weer een bijeenkomst worden georganiseerd, dan met Nijmegen als gastvrouw.
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Bij de ontvangst van de zusterverenigingen in 2012 werd een High Tea aangeboden in het Rijksmuseum van Oudheden.
Ontvangst met koffie in de Faculty Club, waar de deelnemers toegesproken werden door de rector prof. mr. P.
F. van der Heijden.
Daarna gaf Magda van der Grijn als coördinator van de
eeuwfeestcommissie een overzicht van de activiteiten
van de commissie in het kader van de komende viering
(2013) van 100 jaar Vrolec.
Na een plenaire vergadering met de leden van de zus-
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terverenigingen was er een lunch in de Oranjerie. ‘s
Middags maakte het gezelschap een rondvaart door de
Leidse grachten.
Als afsluiting werd er een High Tea aangeboden in het
Rijksmuseum van Oudheden, waarbij ook Vrolecleden
welkom waren. Met 22 dames en 2 heren (uit Wageningen) werd genoten van de thee en van een voordracht
over de geschiedenis van het museum en de collecties.

bestuurscontacten

BIJLAGEN
BESTUREN*
1946-1947
H. Cleveringa-Boschloo
A.A. Berg- van Ulden
1950-1951
M. Bok-de Vos
1952-1953
M.C. Duyvendak-Allen
1953-1954
C.A.P. van Bemmelen-Kluit
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1954-1955
L. Bakhuizen van den Brink-Cnoop Koopmans
1955-1956
H.G. van Arkel-Adriani
1956-1957
J.A. de Boer-Kroes
1957-1958
J. de Jongh-Boeg
1958-1959
C.J.B. Lam-Morrees
1959-1960
B. Jonkers-Huygens
1960-1961
A. Rijpperda Wierdsma-van Traa
G. Sevenster-de Buck
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1961-1962
G. Sevenster-de Buck
H. Dresden-Konijn
1962-1963
H. Dresden-Konijn
A.J. den Boer-Backer Dirks
1963-1964
A.J. den Boer-Backer Dirks
L.J.Th. Kuenen-Janssens
1964-1965
L.J.Th. Kuenen-Janssens
M.G.M. Dankmeijer-Welz
Eerste Kransraad:
I. Bakhuizen van der Brink-Cnoop Koopmans
A.M.W. Beerling-Lijsen
J.C.M. van Iersel-Knüppe
H.D. Zürcher-Bulten
H. van Traa-van der Burg
1965-1966
M.G.M. Dankmeijer-Welz
E.S. Hidding-Roggeveen
1966-1967
E.S. Hidding-Roggeveen
H.J. Muntendam-de Vries
1967-1968
H.J. Muntendam-de Vries
L.M. Kukenheim-Gorter

* Voor de functiebeschrijving is de huidige (2013) terminologie
gebruikt.

1972-1973
H.W. Kassenaar-Bouwman		
E. Vinke-Gouda		
I.M. Abma-Andersen		
H. Cohen-Koster		
B.M. van Dishoeck-Martron

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

1973-1974
H. Cohen-Koster		
E. Vinke-Gouda		
A. Donker-van Dorsten		
H.W. Kassenaar-Bouwman		
B.M. van Dishoeck-Martron		

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

1969-1970
C.A. Goslings-Repko		
C.M.J. Pleket-Bot		
J.J. Bosch-Waalkes		
W.G. Soeteman-Bouwman		
J.C.B.M. Zaalberg-Rademaker

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

1974-1975
H. Cohen-Koster		
E. Vinke-Gouda		
A. Donker-van Dorsten		
N.L. Bruijning-Volger		
M.J. Oosterhuis-van Geuns		

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

1970-1971
W.G. Soeteman-Bouwman		
C.J. Osselton-Bleeker		
I.M. Abma-Andersen		
Sj. Goslings-Bruinwold Riedel
W.A. Duysens-Kesler

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

1975-1976
N.L. Bruijning-Volger		
J. van Iersel-Knüppe		
A. Donker-van Dorsten		
M.H. Zürcher-Bulten		
M.J. Oosterhuis-van Geuns		

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

1971-1972
Sj. Goslings-Bruinwold Riedel
C.J. Osselton-Bleeker		
I.M. Abma-Andersen		
H.W. Kassenaar-Bouwman		
B.M. van Dishoeck-Martron		

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

Kransraad uit alle faculteiten:
L. van Tulder
Q. F. Haardt-Böhtlingk
J.C.B.M. Zaalberg-Rademaker
L. de Bruin-den Hartog
H. Bastiaans-Visser
1968-1969
L.M. Kukenheim-Gorter		
C.M.J. Pleket-Bot		
J.J. Bosch-Waalkes		
C.A. Goslings-Repko		
J.C.B.M. Zaalberg-Rademaker
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1976-1977
N. L. Bruijning-Volger		
voorzitter/
		vicevoorzitter
J. van Iersel-Knüppe		
secretaris
N. Oosterhuis-van Geuns		
penningmeester
L.J.Th. Kuenen-Janssens		
vicevoorzitter/
		voorzitter
M.H. Zürcher-Bulten		
lid
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voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

1987-1988
A.E. Boschloo-Kruit 		
N. van Dijk-Verloop		
E. Beenakker-Manaresi		
J.A.A. Zwaan-Werkhoven		
A.F. Cleton-Deane Jones		

1983-1984
J.O. Veeneklaas-de Neef		
O. Verjaal-Blaauw		
I.M. Abma-Andersen		
H.W. Kassenaar-Bouwman		
S. Tammeling-van de Wint 		

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

1988-1989
A.E. Mouton-Willinge		
N. van Dijk-Verloop		
E. Beenakker-Manaresi		
A.F. Cleton-Deane Jones		
C.M. Alkema-Hilbrands		

1984-1985
J.O. Veeneklaas-de Neef		
H.A.C. Schermers-Tans		
I.M. Abma-Andersen		
H.W. Kassenaar-Bouwman		
S. Tammeling-van de Wint 		

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

1989-1990
A.E. Mouton-Willinge		
N. van Dijk-Verloop		
E. Beenakker-Manaresi		
C.M. Alkema-Hilbrands		
G.A. van Gelderen-van Lookeren
Campagne

1985-1986
J.O. Veeneklaas-de Neef		
voorzitter/
		vicevoorzitter
H.A.C. Schermers-Tans		
secretaris
E. Beenakker-Manaresi		
penningmeester
A.E. Boschloo-Kruit 		
vicevoorzitter/
		voorzitter
S. Tammeling-van de Wint 		
lid
J.A.A. Zwaan-Werkhoven		
lid

1990-1991
A.E. Mouton-Willinge		
G.A. van Gelderen-van Lookeren
Campagne
E. Beenakker-Manaresi		
C.M. Alkema-Hilbrands		
E. Leertouwer-Rahder		

voorzitter
secretaris/lid
penningmeester
lid/secretaris
lid

1982-1983
H.W. Kassenaar-Bouwman		
O. Verjaal-Blaauw		
I.M. Abma-Andersen		
J. van den Berg-Hummelman
J.O. Veeneklaas-de Neef		

1978-1979
L.J.Th. Kuenen-Janssens		
M.M. Mok-Okkerman		
P. Mulder-Vigeleyn Nikijuluw
J. Gorter-Schrijver		
E. Blomhert-Tours		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

1979-1980
H.W. Kassenaar-Bouwman		
M.M. Mok-Okkerman		
P. Mulder-Vigeleyn Nikijuluw
E. Blomhert-Tours		
J. van den Berg-Hummelman

voorzitter
secretaris/lid
penningmeester
vicevoorzitter
lid/secretaris

1980-1981
H.W. Kassenaar-Bouwman		
J. van den Berg-Hummelman
M.A. Bakker-Duyser		
E. Blomhert-Tours		
A.J. Euldering-Schukkink		

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

1977-1978
L.J.Th. Kuenen-Janssens		
J. van Iersel-Knüppe		
P. Mulder-Vigeleyn Nikijuluw
M.M. Mok-Okkerman 		
J. Gorter-Schrijver		

1981-1982
H.W. Kassenaar-Bouwman		
J. van den Berg-Hummelman
M.A. Bakker-Duyser		
O. Verjaal-Blaauw		
A.J. Euldering-Schukkink		

voorzitter
secretaris/lid
penningmeester
lid/secretaris
lid
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1986-1987
A.E. Boschloo-Kruit 		
H.A.C. Schermers-Tans		
E. Beenakker-Manaresi		
N. van Dijk-Verloop		
J.A.A. Zwaan-Werkhoven		
A.F. Cleton-Deane Jones		

voorzitter
secretaris/lid
penningmeester
lid/secretaris
lid
lid

1991-1992
A.G.H. van Furth-Vreede		
E. Gerbrands-Ponsen		
R. Giele-Bijlsma		
G.A. van Gelderen-van Lookeren
Campagne
E. Leertouwer-Rahder		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

1992-1993
A.G.H. van Furth-Vreede		
E. Gerbrands-Ponsen		
R. Giele-Bijlsma		
E. Leertouwer-Rahder		
J. Meinders-Groeneveld		

voorzitter
secretaris
penningmeester
adviserend lid
lid

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

1993-1994
A.G.H. van Furth-Vreede		
E. Gerbrands-Ponsen		
R. Giele-Bijlsma		
E. Leertouwer-Rahder		
J. Meinders-Groeneveld		

voorzitter
secretaris
penningmeester
adviserend lid
lid

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
lid

1994-1995
A.G.H. van Furth-Vreede		
E. Gerbrands-Ponsen		
R. Giele-Bijlsma		
E. Leertouwer-Rahder		
J. Meinders-Groeneveld		

voorzitter
secretaris
penningmeester
adviserend lid
lid

1995-1996
A.G.H. van Furth-Vreede		
J.M. Baan-Luteyn		
J. Meinders-Groeneveld		
R.C. Schweizer-Lindeman 		
E. Leertouwer-Rahder		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid

1996-1997
T.A.J.M. van der Eb-Brongersma
J.M. Baan-Luteyn		
J. Meinders-Groeneveld		
R.C. Schweizer-Lindeman 		
M.M. Wagenaar-Fischer		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
adviserend lid

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
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2007-2008
C.W. Mulder-Smith		
E.M. Terwen-Dionisius		
		
J. Tanke-Visser		
A.M. Huysmans-Pyckevet		
E.C.C. Paul-Heule		

voorzitter
secretaris a.i.
m.i.v. 1-11-2007
penningmeester
ledenadministratie
lid

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid

2008-2009
C.W. Mulder-Smith		
E. M. Terwen-Dionisius		
J. Tanke-Visser		
A.M. Huysmans-Pyckevet		
E.C.C. Paul-Heule		

voorzitter
secretaris
penningmeester
ledenadministratie
lid

2004-2005
J.J. Ploem-Zaaijer		
A. de Vries-Termijtelen		
K. van de Velde-Schaap		
S. Baatenburg de Jong-Telling
J.A. Breimer-Bavinck		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid

2009-2010
C.W. Mulder-Smith		
E. M. Terwen-Dionisius		
A. van de Vall-Korthals		
A.M. Huysmans-Pyckevet		
E.C.C. Paul-Heule		

voorzitter
secretaris
penningmeester
ledenadministratie
lid

2005-2006
J.J. Ploem-Zaaijer		
A. de Vries-Termijtelen		
J. Tanke-Visser		
S. Baatenburg de Jong-Telling
J.A. Breimer-Bavinck		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid

2010-2011
C.W. Mulder-Smith		
E.M. Terwen-Dionisius		
A. van de Vall-Korthals		
A.M. Huysmans-Pyckevet		
E.C.C. Paul-Heule		

voorzitter
secretaris
penningmeester
ledenadministratie
lid

2006-2007
J.J. Ploem-Zaaijer		
A. de Vries-Termijtelen		
J. Tanke-Visser		
S. Baatenburg de Jong-Telling
J.A. Breimer-Bavink		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid

2011-2012
C.W. Mulder-Smith		
E.M. Terwen-Dionisius		
A. van de Vall-Korthals		
A.M. Huysmans-Pyckevet		
E.C.C. Paul-Heule		

voorzitter
secretaris
penningmeester
ledenadministratie
lid

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid

2002-2003
J.M. Hermans-Servaas		
A.M.W. Smeets-Schrameyer		
K. van de Velde-Schaap		
I. van Zeeland-Berkhout		
J.A. Breimer-Bavinck		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid

1998-1999
T.A.J.M. van der Eb-Brongersma
J. Tanke-Visser		
A. de Vries-Termijtelen		
H.J. Hoedemaeker-Pattje		
M.M. Wagenaar-Fischer		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid

2003-2004
J.J. Ploem-Zaaijer		
A.M.W. Smeets-Schrameyer		
K. van de Velde-Schaap		
I. van Zeeland-Berkhout		
J.A. Breimer-Bavinck		

1999-2000
T.A.J.M. van der Eb-Brongersma
A.M.W. Smeets-Schrameyer		
A. de Vries-Termijtelen		
H.J. Hoedemaeker-Pattje		
M.M. Wagenaar-Fischer		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid

2000-2001
J.M. Hermans-Servaas		
A.M.W. Smeets-Schrameyer		
K. van de Velde-Schaap		
H.J. Hoedemaeker-Pattje		
M.M. Wagenaar-Fischer		
		
J.A. Breimer-Bavinck		
		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid
tot 08-02-2001
adviserend lid
vanaf 08-02-2002

2001-2002
J.M. Hermans-Servaas		
A.M.W. Smeets-Schrameyer		
K. van de Velde-Schaap		
I. van Zeeland-Berkhout		
J.A. Breimer-Bavinck		

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviserend lid

1997-1998
T.A.J.M. van der Eb-Brongersma
J.M. Baan-Luteyn		
A. de Vries-Termijtelen		
R.C. Schweizer-Lindeman 		
M.M. Wagenaar-Fischer		
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2012-2013
A.M. Huysmans-Pyckevet		
E.M. Terwen-Dionisius		
A. van de Vall-Korthals		
H.F. Groeneveld-Kordt		
E.C.C. Paul-Heule		

voorzitter
secretaris
penningmeester
ledenadministratie
lid
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