
Handgeschreven tekst uit archief José Tieleman-Shamier: 
 

Vereniging van Hoogleraren en lectoren aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
("Holec") 

 
Reeds langer was de behoefte gevoeld om de vroegere senaat, voor wat de bevordering van de 
sociale contacten betreft, te vervangen door een Vereniging van hoogleraren en lectoren op 
basis van een vrijwillig lidmaatschap. Een desbetreffend initiatief ging in 1972 uit van de 
rector-magnificus, prof.dr. A.E. Cohen, die hiervoor contact opnam met  het College van 
decanen. Urgente aanleiding was de noodzaak om de commissie tot voorbereiding van de 
diësviering (op 8 februari 1973), de z.g. 'eetcommissie', een nieuw fundament te geven. 
De decanen hebben ieder één lid uit hun faculteit aangewezen om de oprichting van een 
dergelijke vereniging voor te bereiden.. 
Deze uitgekozen leden waren: 
Voor de faculteit der godgeleerdheid   - prof. dr. G.J. Hoenderdaal 
  “     “       “          “   rechtsgeleerdheid  -        “     W. Elzinga 
  “     “       “          “   geneeskunde   -        “     P.J. Gaillard 
  “     “       “          “   wiskunde en natuurkunde -        “     L.J. Oosterhoff 
  “     “       “          “   letteren    -        “     C. Soeteman 
  “     “       “          “   sociale wetenschappen  -        “           – 
  “     “       “          “   centrale interfaculteit  -        “     P.H. van Laer 
De decaan van de ‘sociale faculteit’(prof. Chorus) had nog geen geschikte candidaat kunnen 
vinden (die voldoende ‘sociaal’ was). 
 Op 1 december 1972 schreef de rector magnificus aan de genoemde heren bijgaande 
brief. Na een kort telefonisch overleg werd Gaillard als de gewenste voorzitter aangewezen, 
die reeds op 5 december zich tot de andere collega’s richtte tot het vaststellen van een datum 
voor de eerste vergadering. 
De ze had plaats op 20 december 1972, waar de genoemde zes heren overgingen tot 
oprichting van de “Vereniging van Hoogleraren en Lectoren”. Alle hoogleraren en lectoren 
zouden worden uitgenodigd, inclusief de emeriti, om lid te worden van deze Vereniging. 
Tevens werd besloten de lector Abma uit te nodigen als vertegenwoordiger van de faculteit 
der sociale wetenschappen, zodat het voorlopig bestuur nu uit zeven personen bestond. 
 Op 7 mei 1973 werden in een Algemene Vergadering van de toegetreden leden de 
ontworpen Statuten (met enige wijzigingen) goedgekeurd, terwijl het voorlopig bestuur een 
definitieve status kreeg.. 
 
(ondertekend)                                      P.H van Laer,  1979 
 


