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Op de cover:

Sir Winston S. Churchill op de stoep van de
Sociëteit na zijn bezoek aan Sociëteit
Minerva op 10 mei 1946.

Uit het verslag van zijn bezoek: 
“Ongeveer half zeven vertrokken de
hooge gasten uit Leiden, terwijl bij
het afscheid een stormachtige ovatie
werd gebracht aan Sir Churchill, die
genoeglijk eenigen tijd op de stoep
van de Sociëteit op zijn auto zat te
wachten."

Bron: Drs. A.B.M. Brans en E. Cancrinus,Winston Churchill bezoekt Nederland,Leiden (1946)

Zie ook: artikel Churchill pagina 8
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Onder het motto: ken uw geschiedenis, heb ik wel-
eens geprobeerd mij in enkele gebruiken van onze
Vereniging te verdiepen. Als student medicijnen
ben ik zeker geen deskundige op het gebied van
historisch onderzoek maar de geschiedenis heeft
mij wel altijd geïnteresseerd. Opmerkelijk is, dat er
soms meerdere versies van het verleden de ronde
doen en het is dan lastig de juiste te identificeren.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de fameuze uitla-
ting van Sir Winston Churchill ‘I feel tremendous for-
ces in this room’. Een prominente tekst op de muur
in de Grote Zaal van Sociëteit en woorden die
bekend zijn onder alle Leden. Dit is wat Sir
Churchill gezegd zou hebben tijdens zijn bezoek
aan Sociëteit in mei 1946. Wat Sir Churchill besefte
was wat een enorme potentie er uitgaat van de
verzameling studenten die toen lid was van het
Leidsche Studenten Corps. Zie pagina 8 voor het
bezoek van Churchill. 

Boven de woorden van Churchill op de muur in de
Zaal hangt de klok. Dit brengt ons op een ander
fenomeen waarvan de toedracht te vinden moet
zijn in het verleden van Sociëteit: het borrelen om

In het jaar 1965 ging de eerste Nederlandse musi-
cal in première: “Heerlijk duurt het langst” van Annie
M.G. Schmidt. Anno 2010 wordt er in Valkenburg
(ZH) een heuse musical over ‘onze’ Soldaat van
Oranje opgevoerd met special effects die in de
jaren zestig zelfs in de filmindustrie ondenkbaar
waren. In januari 1965 overleed Sir Winston
Churchill op 90-jarige leeftijd. Anno 2010 prijkt hij
op de cover van het reünistenblad ‘Virtus Nitor’. 

Terwijl de buitenwereld continu aan verandering
onderhevig is, is onze Sociëteit aan de Breestraat
sinds de oplevering van de herbouw in 1965 bijna
geheel in gelijke staat gebleven.
Waar tijden veranderen, zijn er ook tradities die
gewaarborgd (dienen te) blijven. Dit is een van de
aspecten die mij zo dierbaar zijn aan de LSV en
Sociëteit Minerva. Op de jaardies van het jaar 1965
op 16 oktober jongstleden was de Commissie van
Bijstand te gast en werd deze door de diesvierders
luidkeels toegezongen met het Jaarlied. Het is
mooi te zien dat er in deze wereld tradities zijn, hoe
klein ook, die behouden blijven. Het thema van
deze Virtus luidt dan ook ‘Als de dag van gisteren’.
De foto op de voorkant van het bezoek van Sir
Winston Churchill toont een van de hoogtepunten
uit Minerva’s geschiedenis. In dit nummer nemen
wij onder andere het studentenleven van drie
generaties Leidsche dames onder de loep. Tevens
kunt u lezen over de historische grond waarop
Sociëteit Minerva gebouwd is, hoe het met ons
archief gaat en hoe de betalingswijze op Sociëteit
in de loop der tijd is veranderd.

He who controls the present, controls the past. 
He who controls the past, controls the future.

~ George Orwell

Bestuursgang Commissaris Reünisten

ALS DE DAG VAN GISTEREN Marit de Vos
h.t. Commissaris Reünisten
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17.26 uur. Wat veel reünisten van de oudere gene-
raties niet weten is dat wij de borrel beginnen om
vier minuten voor half zes. Veel huisdiners, 21-
diners en andere activiteiten van Leden buiten de
Sociëteit beginnen dan ook op dit symbolische
tijdstip. Dit alles ter ere van een bijzondere gebeur-
tenis uit ons verleden. Het verhaal gaat dat een van
de schutters die in 1831 terugkwam van de tien-
daagse veldtocht tegen de Belgen bij zijn terug-
komst op Sociëteit vol enthousiasme zijn vrienden
begroette met een stevige omhelzing. Tijdens dit
gebaar ging diens musket af en raakte de kogel de
klok, die sindsdien voor eeuwig stil staat op dit tijd-
stip. De stilstaande klok symboliseert tevens de
eeuwige jeugdigheid en natuurlijk de aloude
spreuk ‘gezelligheid kent geen tijd’. Uiteraard is er
van verhalen van deze strekking weinig feitelijke
verslaglegging te vinden. In de almanak van 1984
is wel iets te lezen over de aanvang van de borrel.
In het sociëteitsverslag wordt vermeld dat het
Collegium Westerink in januari 1983 heeft besloten
het borreluur te vervroegen van rond zeven uur
naar vóór zes uur om “de studiementaliteit in de
Sociëteitsganger te dienen.” Zo komt de kogel van
de beste schutter de studieresultaten van onze
Leden ook nog eens ten goede!

We zien dus dat een kijkje in het verleden niet zo
eenvoudig is als het lijkt. Het is mij een eer om in de
functie van Commissaris Reünisten te zien dat er
aan de ene kant veel dingen zijn veranderd, verbe-
terd of verloren gegaan en dat tegelijkertijd de
essentie van de LSV Minerva en haar kernwaarden
nog altijd fier overeind staan. Zo zijn er vele reünis-
ten die hun leven lang een warme band hebben
gehouden met hun club-, huis-, commissie- en
jaargenoten. Daarnaast zijn er reünisten die actief
zijn in adviesorganen en zo een hoop kennis en
ervaring overdragen aan onze Vereniging en zo
verbetering mogelijk maken.

Van groot belang zijn ook de contribuanten van
het Reünistenfonds die met financiële middelen
het voortbestaan en de bloei van Minerva steunen.
Een van mijn eerste plannen dit jaar was om de
contribuanten iets aan te bieden als dank voor hun
steun en als teken van verbondenheid met het
Reünistenfonds. Met veel plezier bieden wij de
‘leden voor het leven’ en de contribuanten van het

afgelopen jaar 2010, bij de reünistenavonden het
eerste Reünistenfonds-speldje aan (zie foto).

Tevens bieden wij de mogelijkheid om zeer
gemakkelijk een automatische incasso in te stellen
op de avonden zelf. Een automatische contributie
vergemakkelijkt de administratie voor u en ons en
doet het aantal papieren acceptgiro’s afnemen die
wij op onze weg naar een ‘groen’, milieubewust
Minerva liever besparen. Voor dit soort zaken kunt
u ook altijd uw contributiekeuze wijzigen op
www.reunistminerva.nl. Indien u als contribuant
onverhoopt niet aanwezig heeft kunnen / kan zijn
bij uw reünistenavond, kunnen wij u dit speldje
uiteraard toesturen. U kunt dit aangeven door een
e-mail te sturen naar onderstaand adres.

Hoe zeer wij ook hechten aan ons mooie pand uit
1965 dat al vele jaren de Breestraat siert, de kracht
van onze Vereniging en Sociëteit reikt veel verder
dan dat. Het gaat om banden tussen mensen, die al
bijna twee eeuwen lang gesmeed worden onder
het toeziend oog van vrouwe Minerva en haar Uil.

Met vriendelijke groet,

Marit de Vos
h.t. Commissaris Reünisten
reunisten@lsvminerva.nl

Gouden uil: lid voor het leven; zilveren uil: contribuant 2010
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Waarde Reünist,

Wanneer gaat het goed met de
Vereniging? Een van de voor-
naamste pijlers die wij hebben is
het ledenaantal. Met trots meld ik
u dan ook dat dit jaar 326 aanko-
mende studenten zich hebben
ingeschreven bij onze prachtige
Vereniging. Het ledental is dus
stijgende en dat is zeer positief te
noemen, maar kun je hier per
definitie uit afleiden dat het voor-
spoedig gaat met de Leidse
Studenten Vereniging ‘Minerva’?
Dat is denk ik iets te voorbarig
geconcludeerd. Naast het ledental moeten ook
andere facetten van de Vereniging worden meege-
nomen in het onderzoek.

Voor mij is het van groot belang wat voor initiatie-
ven er door de Vereniging worden ondernomen en
of deze initiatieven niet alleen de Leden, maar ook
de Leidse gemeenschap en de maatschappij in zijn
algemeenheid tot dienst zijn.

Persoonlijk denk ik dat de Vereniging tal van initia-
tieven onderneemt en steunt waar ook u als
Reünist trots op kan zijn. Met het Minerva
Scholarship Fund heeft LSV Minerva haar eigen
studiefonds waarmee zij niet alleen haar leden
maar ook de wetenschap in haar algemeenheid
steunt door ambitieuze studenten geldelijk te steu-
nen in het doen van wetenschappelijk onderzoek.
De Raad van Toewijzingen adviseert het bestuur
over de toewijzing van de verschillende beurzen.
Het afgelopen jaar zijn er zeven beurzen uitgereikt
voor een bedrag tussen de 1000 en 1500 euro per
beurs. Dit zijn prachtige bedragen, maar het MSF
wil op korte termijn groeien, opdat wetenschappe-
lijk onderzoek nog beter ondersteund kan worden
door LSV Minerva. Naast het Minerva Scholarship
Fund Leiden is de Vereniging een samenwerking
aangegaan met KWF kankerbestrijding. Met het
fonds op naam dat de Vereniging bij KWF kanker-
bestrijding heeft, toont zij haar maatschappelijke
betrokkenheid én de wil om haar steentje bij te
dragen in de bestrijding van deze verschikkelijke
ziekte. Om dit nogmaals te onderstrepen hebben

in de Kennismakingstijd vele
nuldejaars zeer succesvol gecol-
lecteerd en is er in het najaar van
2010 een prachtig galadiner
georganiseerd ten behoeve van
ons Fonds. 

De Vereniging stelt zich naast
het ondernemen van dit soort
geslaagde initiatieven ook
nadrukkelijk tot doel zorg te dra-
gen voor de ontplooiing van
haar Leden. In een tijd van
steeds sneller afstuderen besef-
fen Leden gelukkig nog steeds
het belang van het opdoen van

bestuurservaring op de Vereniging. De vraag die
wij onszelf dan moeten stellen is:

“Draagt deze ervaring nog wel voldoende bij aan je
ontwikkeling of kun je met het oog op je toekomst
beter snel afstuderen?”

Wat mij betreft is het opdoen van bestuurservaring
en het lidmaatschap van onze Vereniging in het
algemeen van grote waarde voor je persoonlijke
ontwikkeling. Misschien wel het meest actuele
voorbeeld hiervan is het feit dat er drie ministers in
het kabinet zitten die Reünist bij ons zijn.

Al het hierbovenstaande in ogenschouw genomen
kunnen we concluderen dat het goed gaat met de
Vereniging. Wij hebben als Bestuursgang de eer
deze prachtige lijn te mogen doorzetten maar ook
de mogelijkheid te vernieuwen waar we kunnen.
Een van deze vernieuwende initiatieven is het
duurzaam en milieu bewust maken van de
Sociëteit. Waarde Reünist, het is mij een waar
genoegen geweest u kort wat te mogen vertellen
over de stand van zaken op de Vereniging. Wij
hopen u zeer spoedig te mogen begroeten op
Sociëteit ‘Minerva’.

Met koningsblauwe groet

N. Rurenga
Collegii h.t. Praeses

Bestuursgang Praeses Collegii

N. Rurenga
Collegii h.t. Praeses 
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GROEN MINERVA Willem Roëll
Collegii h.t. Quaestor

Quaestor Collegii

‘Groen’ is hot and happening. Milieubewustzijn is
tegenwoordig niet meer een trend te noemen,
maar bijna een essentieel onderdeel van onderne-
men. Het is een key asset geworden zoals dat in
het bedrijfsleven zo mooi heet. 

In de huidige maatschappij is milieubewustzijn en
maatschappelijk verantwoord ondernemen zo
belangrijk geworden dat bedrijven er niet langer
omheen kunnen. Sterker nog, grote bedrijven wor-
den er keihard op afgerekend als ze zich hier niet
duidelijk mee identificeren. In een dergelijke cul-
tuur waar behoud van onze planeet een promi-
nente rol heeft, kan een toonaangevende vereni-
ging als de Leidse Studenten Vereniging Minerva
niet langer achterblijven.
Als dé Studentenvereniging van Nederland is het
nu aan ons om het voortouw te nemen.

Op dit moment zijn wij aan het inventariseren op
welke punten wij onszelf, en dan met name onze
Sociëteit milieuvriendelijker kunnen maken. Wij
richten ons daarbij onder andere op CO2 reductie.
Dat kan bijvoorbeeld bereikt worden door betere
isolatie en het overstappen op groene stroom. Op
den duur zullen deze maatregelen ook kostenbe-
sparing als resultaat hebben. Het mes snijdt zo aan
twee kanten.

Ook wordt er gedacht aan meer zichtbare en
spraakmakender veranderingen zoals bijvoorbeeld
zonnepanelen op het dak en waterreservoirs om
regenwater op te vangen voor intern gebruik. Al
zijn de subsidies voor dergelijke projecten op dit
moment wat lastig te verkrijgen. Afval wordt
tegenwoordig al gescheiden opgehaald. We heb-
ben ambitieuze plannen, want op het gebied van
milieu is voor ons als vereniging nog ontzettend
veel te winnen en zijn de mogelijkheden welhaast
grenzeloos.

Verder zijn wij op dit moment bezig met het
oprichten van een commissie ‘Groen Minerva’ die
zich bezig zal gaan houden met het organiseren
van ‘groene’ projecten waarbij ook de leden zich
actief kunnen inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan een groene vingers dag waarbij de leden en
masse bomen gaan planten om onze CO2 uitstoot
te compenseren. Misschien dat men ooit zal kun-
nen spreken van een heus Minerva bos dat jaar in
jaar uit een beetje wordt uitgebreid.

Kortom ‘groen’ leeft, ook binnen Minerva.

Uiteraard zijn wij altijd zeer verheugd wanneer reü-
nisten kunnen en willen meehelpen aan projecten
van onze Vereniging. Als u zelf ervaring heeft met
duurzame organisaties of als u anderen kent die
ervaring hebben binnen de “milieuwereld” kunt u
contact opnemen met mij, de Quaestor Collegii of
een van mijn bestuursgenoten.

Met Koningsblauwe én Groene groet,

Willem Roëll
Collegii h.t. Quaestor
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Assessor II Collegii

DE EERSTEJAARS EN ACADEMISCHE BEGELEIDING Amel Namane
Collegii h.t. Assessor Secundus

Waarde Reünisten,

Al bijna twee maanden geleden zijn wij, de
Bestuursgang, begonnen aan het nieuwe Vere-
nigingsjaar. Wij zijn echter niet de enigen die aan
een groots avontuur zijn begonnen met vele uitda-
gingen! Met ons is het jaar van de Neusjes van start
gegaan. Na een intensie-
ve periode van El Cid,
KMT, jaarclubvorming en
inauguratie hebben onze
326 nieuwe Eerstejaars 16
jaarclubs gevormd! Allen
zijn zij enthousiast om vol
het ware Verenigings-
leven in te duiken.

Vanzelfsprekend moedi-
gen wij dat ten zeerste
aan, maar helaas is geble-
ken dat het combineren
met een nieuwe studie
niet voor iedereen even
gemakkelijk is. Vandaar
dat de Academische
Commissie ook dit jaar
druk bezig is om voor
elke studie een mentor
aan te wijzen. Zo leren de
Eerstejaars van iemand die ervaring heeft met het
Lidmaatschap en die dezelfde studie volgt hoe dit
het best gecombineerd kan worden. 

Naast de mentoren biedt de Vereniging haar
geneeskunde- en rechtenstudenten nog een
extraatje. Ouderejaars geneeskundestudenten ver-
zorgen voor elk tentamen een lezing, eerste- en
tweedejaars rechtenstudenten kunnen voor uitda-
gende vakken terecht op de Sociëteit bij een cur-
sus van een repetitor. 

Voor de excellerende studenten bestaat het Minerva
Scholarship Fund Leiden, zoals u waarschijnlijk
heeft gelezen in eerdere edities van Virtus Nitor en
in het artikel van de Praeses Collegii. In juni zijn
weer beurzen uitgedeeld aan vier studenten die op
dit moment bezig zijn met een bijzonder studie- of
onderzoeksproject. Mede dankzij de gulle giften
van diverse jaren en het Reünistenfonds kunnen

deze studenten hun droom waarmaken. In de vol-
gende editie van Virtus Nitor hoop ik een van de
projecten meer uit te kunnen lichten. 

Laten we niet te ver afdwalen, terug naar het
hoofdonderwerp, de Eerstejaars. Zoals ieder jaar
worden veel studenten Lid van onze Vereniging

van wie familieleden of
kennissen Lid zijn geweest
van de VVSL, het LSC of
van LSV Minerva. Onge-
twijfeld zijn deze studen-
ten gecharmeerd geraakt
door de verhalen van de
mensen die zij goed ken-
nen en hier een geweldige
tijd hebben gehad. Wie
kan een scholier beter
overtuigen Lid te worden
van de meest veelzijdige
Vereniging van Nederland
dan iemand uit zijn of haar
vertrouwde omgeving? Ik
wil u dan ook vragen uw
Leidse avonturen te delen
met uw jonge familieleden
en kennissen. Als een van
hen vragen heeft over
onze Vereniging of een

scholierenactiviteit wil bijwonen kan hij of zij mij
altijd bereiken via assessorii@lsvminerva.nl. Ook
voor uw vragen of suggesties kunt u mij bereiken
via dit adres.

Hopende u snel op onze Sociëteit te mogen
begroeten, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Amel Namane
Collegii h.t. Assessor Secundus



L.S.V. Minerva/KWF Fonds

Samen voorop in de strijd

Het L.S.V. Minerva/KWF Fonds is een 
Fonds op Naam van KWF Kankerbestrijding. 
KWF Kankerbestrijding is de stuwende 
kracht achter de kankerbestrijding in 
Nederland met als doel minder kanker, 
meer genezing en een betere kwaliteit 
van leven. 
Wij maken deze ambitie waar door honder-
den toegewijde artsen en topwetenschap-
pers te steunen bij hun onderzoek naar 
kanker en door voorlichting en patiënten-
ondersteuning. 

“Met een Fonds 
op Naam toon je 
maatschappelijke 
betrokkenheid”

Collegium L.S.V. Minerva

Met een Fonds op Naam kiest u voor een 

eigen naam en een besteding als onderzoek 

naar een bepaalde vorm van kanker of naar 

een bepaalde behandelmethode.

Wilt u meer weten over het oprichten van 

een Fonds op Naam of over de fi scale voor-

delen daarvan? Neem dan contact op met 

Denise Go-Feij, T 06-51993273 of e-mail 

dgo@kwfkankerbestrijding.nl
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In mei 1946 bezocht Sir Winston Spencer
Churchill ons land, onze stad en zelfs onze
Sociëteit. Hij ontving op 10 mei 1946 een ere-
doctoraat in Leiden. Na zijn promotie door
Prof. mr. R.P. Cleveringa in de Pieterskerk,
betrad hij Sociëteit Minerva waar hij, na de
ontvangst aldaar door praeses Collegii
Geertsema, een van zijn vele vlammende
speeches afstak. 1

8

TREMENDOUS FORCES IN THIS ROOM Marit de Vos
Commissaris Reünisten

Zijn beroemde woorden: “I feel tremendous 

forces in this room”, gaan de geschiedenis van
Corps en Sociëteit in als een na-oorlogs hoogte-
punt. Nog altijd bevindt deze tekst zich op de
muur boven de klok in de Conversatiezaal ter
Sociëteit en wordt het verhaal achter deze spreuk
jaarlijks overgedragen aan de nieuwe Leden.

Er bestaan meerdere versies over de aanleiding
tot deze uitspraak. In een oude instructie voor
rondleidingen door Sociëteit staat geschreven
dat de ene versie wil dat Sir Winston Churchill
langs een erewacht van Pro Patria moest en hij
zijn uitspraak deed doelend op ‘het zootje waar
Pro Patria uit bestond.’ Tevens doet er een ande-
re versie de ronde, dat Sir Winston onder de uil
stond bij de ingang van de Zaal en zich geroe-

De aankomst van Sir Churchill op Sociëteit Minerva
waar hij werd ontvangen door het Collegium (achter:
Praeses Collegii Geertsema), Sociëteits bestuur, vele
autoriteiten en honderden Corpsleden. Pro Patria vorm-
de de erewacht (rechts).

Churchill temidden van bewonderende blikken bij de
ingang van sociëteit Minerva aan de Breestraat.
Tweede van links voorste rij: Molly Geertsema (Praeses
Collegii, red.), toen 28 jaar oud: “Eigenlijk had deze zéér
aanwezige man het hele gebeuren in z’n zak.” 3

Winston Churchill ter Sociëteit
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pen voelde om iets te zeggen. Hij begon met
“Men”, waarop een afkeurend gejoel losbarstte,
hierna ving hij aan met “Gentlemen”, wat wel
geaccepteerd werd, en daarom zou hij “I feel…”

gezegd hebben. In het archief op Sociëteit
bevindt zich een reconstructie van de woorden
die Churchill op de desbetreffende dag heeft uit-
gesproken:

Rt.Hon.WINSTON CHURCHILL
on May the 10th 1946 at Societeit Minerva 2

(reconstruction of the speech)

(...) I see strong forces in this room, if you but succeed in
binding them together and to stand as one man in the truly great
and important things of life, you will be able to make democracy,
real democracy and not a weak print of it. Democracy as we want to
understand that word and not as it is understood in certain parts
of Europe (...)

You see before you an old man, you, have all your lives before
you; if you are strong enough to realize the weight of the task
that rests upon your shoulders, we may ultimately win our victory
in a way worthy of those who gave their lives for it. May you be
aware of the lure of material achievements and may you succeed
in uniting your forces to make this peace what it should be,
a benefit to mankind. God bless you all.

1 Drs. A.B.M. Brans en E. Cancrinus, Winston Churchill
bezoekt Nederland, Leiden (1946).

2 Uit het archief van Sociëteit en L.S.V. Minerva, auteur
onbekend, getypt op papier van het Ab-Actiaat Leidsche
Studenten Corps.

3 Gerard van der Putten (1989). “Thans zijt gij Leidenaar
geworden” in: Leidsch/Alphens Dagblad, zaterdag 15 juli
1989, p. 21.
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zen konden nu ook andere Nederlanders in
Duitsland te werk worden gesteld. In heel
Nederland werd de druk opgevoerd. Tijdens colle-
ges vonden razzia’s plaats en studenten begonnen
op grote schaal onder te duiken. Velen vonden op
het platteland een plek om zich voor de Duitsers
verborgen te houden.

Ik ben zelf ook enkele maanden ondergedoken
geweest bij een boer in de kop van Overijssel en zo
maakte ik grondig kennis met het leven op het
platteland. Aan mijn verblijf in de boerderij kwam
echter een onverwacht einde. De plaatselijke kod-
debeier kwam zo nu en dan langs om te waarschu-
wen dat er komende nacht een ‘razia’ zou zijn. In
bijna elke boerderij zaten wel een of meer onder-
duikers. Wij gingen in zo’n geval met z’n vijven of
zessen het bos in en brachten daar de nacht door.
Een avond was er geen alarm geweest. Tegen een
uur of één werd ik wakker van herrie op de weg. Ik
keek door het dakraam en zag uniformen. De boer
en ik moesten mee, een geweer achter ons en de
handen omhoog. Er stonden twee vrachtauto’s
met al een aantal boeren en onderduikers. Na
ongeveer een uur ging de achterklep open en
iemand riep: “Zit Seine Pol hierbij?” Zo heette ‘mijn’
boer. Hij riep “ja”, waarop als antwoord volgde:
“Kom eruit met die jongen van je.” En daarna:
“sodemieter op”. Terug op de boerderij zei Seine
tegen mij: “Verrek, dat was Diekert.”Seine had vroe-
ger in een ander dorp gewoond en daar was
Diekert veldwachter geweest. Seine en hij waren
toen, zoals hij zei, “merakei goede vrienden
geweest”. Diekert was nu NSB’er en marechaussee.
Ik ben nog naar een volgend gehucht gefietst om
te alarmeren. De opgepakten, zo hoorde ik later,
werden naar de SD-kazerne in Arnhem gebracht,
daarna naar het concentratiekamp Amersfoort en
vandaar naar Duitsland, waarvan lang niet ieder-
een is teruggekomen.

Een tijd terug vond ik tussen mijn papieren een in
december 1942 gedrukt exemplaar van De Geus
met als motto “Ne pas craindre, rester sobre, ne rien
croire, trois resources contre Ie tyran”. Het blad
geeft een verslag van een bespreking van dubieu-
ze Haagse autoriteiten met de rectores magnifici.
Op 9 december kwamen zij bijeen met secretaris-
generaal Van Dam en de afdelingschef hoger

Op 10 mei 1940 barst het geweld los. Duitsland valt
Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk binnen.
Het zijn verwarrende dagen en niemand weet wat er
allemaal gaande is, al wordt snel duidelijk dat de
zaken zich voor ons land niet gunstig ontwikkelen.
De inval ‘eindigt’ met het bombardement op
Rotterdam. Een gevoel van verbijstering blijft achter.
Reünist mr. Arie Landaal tekende onlangs zijn herin-
neringen uit de oorlogsjaren - zijn studententijd - op.
Virtus Nitor doet een greep uit zijn memoires.

De Geus

De beginjaren van de oorlog staan mij scherp voor
de geest. De bezetter voerde op de universiteiten
onmiddellijk een aantal veranderingen door, weet
ik nog. Zo kwamen er formulieren met verklaring
of men al of niet van Joodse afkomst was. Ondanks
alle protesten volgde ook in Leiden het ontslag van
Joodse hoogleraren en het overige Joodse perso-
neel van de universiteit. Professor Cleveringa hield
als reactie daarop in het Groot Auditorium een
moedige rede waarna enkele coupletten van het
Wilhelmus werden gezongen. Zijn optreden was
historisch. Cleveringa was een van de eersten die
openlijk stelling durfde te nemen en weloverwo-
gen de bezetter trotseerde. Enkele dagen later
werd hij gearresteerd; Cleveringa bleef acht maan-
den in gevangenschap. Op 27 november 1940
werd de sluiting van de Leidse universiteit bevolen.

Geleidelijk begon het verzet vorm te krijgen. Het
ondergrondse blad De Geus, opgericht door Leidse
studenten, verscheen in oktober 1940 voor het
eerst in een oplage van driehonderd exemplaren.
De eerste pogingen om naar Engeland te ontsnap-
pen werden ondernomen. Juni 1941 lukte het Erik
Hazelhoff Roelfzema om uit Nederland weg te
komen. Meer studenten volgden waaronder Chris
Krediet, Ernst de Jonge, Erik Michielsen, Louis d’
Aulnis de Bourrouill. Het is met groot ontzag voor
hun moed en doorzettingsvermogen dat ik hun
namen noem. Er zijn er echter velen die evenzeer
genoemd zouden moeten worden. 

Het bos in

In april 1942 kwam de arbeidsinzet (‘Arbeitseinsatz’)
op gang, de verplichting tot arbeidsdienst voor
personeel in openbare dienst of bijzonder onder-
wijs en aankomende studenten. Naast de werklo-

Studenten tijdens de Duitse bezetting

Door Mr. A.J. Landaal (bewerkt door Klaartje Sluijs-Couprie)
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kwam naar Minerva om het eerste exemplaar in
ontvangst te nemen.

Vrijdagavond, 4 mei 1945, 20.00 uur. Zoals elke
avond zijn de buren via de achtertuinen naar ons
huis gekomen om naar Radio Oranje te luisteren.
Veel nieuws is er niet tijdens deze uitzending. We
zoeken dus een andere zender op en vallen mid-
den in de nieuwsberichten van Brussel, waar we
opeens horen dat de Duitsers zullen capituleren.
We gillen het uit, hossen door de kamer en infor-
meren omwonenden. De buurman brengt een
halve liter jenever mee, die hij voor dit moment
heeft bewaard. Een buurvrouw zorgt voor lekker
eten en een andere buurman komt binnen met
een bij hem ondergedoken Amerikaan. Het wordt
één groot feest. Het Wilhelmus, dat we later op de
avond via de Nederlandse radio horen, zingen we
met een brok in de keel mee. Het is voorbij.

onderwijs Op ten Noort, een felle antisemiet. Van
Dam viel in deze bespreking meteen met de deur
in huis: een groot aantal mannelijke studenten zou
worden opgeroepen voor werk in Duitsland. Dit
was een Duitse eis, waarmee voor de voorziening
van arbeidskrachten in Duitsland wederom 45.000
man uit Nederland moest worden opgeroepen.
Van Dam stelde dat deze maatregel niet gekeerd
kon worden. Hij spoorde de aanwezigen tot volle-
dige medewerking aan, anders zouden alle stu-
denten eraan gaan. Er volgde een hevige discussie.
De slotsom van de besprekingen was dat alle rec-
tores (op de rector van Groningen na) weigerden
en niets met de aanwijzing der studenten te
maken wilden hebben. 

Toen het gerucht van de dreigende deportatie
rond ging, besloten vele universiteiten leeg te
lopen. De studenten werden alom gewaarschuwd
zo gauw mogelijk te verdwijnen. De Geus eindigde
met het advies: negeer iedere individuele of collec-
tieve oproeping en probeer je op alle mogelijke
manieren aan de Duitsers te onttrekken. Ook kre-
gen we het advies om je verre te houden van de
universiteiten om de Duitsers geen gelegenheid te
geven studenten en masse van de colleges en
practica op te halen. 

Pro Patria

In september 1944 werd in Leiden het Studenten-
Commando gevormd, als onderdeel van de Bin-
nenlandse Strijdkrachten. De leden van het
Studenten-Commando hebben in de acht maan-
den van zijn bestaan moedige daden verricht. Na
de oorlog realiseerde ik me dat deze activiteiten op
den duur in het vergeetboek terecht zouden
komen wanneer niemand de geschiedenis van het
Commando op schrift zou stellen. Ik vond een van
de oprichters van het Commando bereid om de
geschiedenis vast te leggen. Het werden 22 fasci-
nerende pagina’s, maar niet genoeg voor een boek.
Ik besloot daarom alle militaire activiteiten van de
Leidse studenten te bundelen. De titel van het
boek werd “Pro Patria 1672-1948: van Studenten-
vendel tot Studentencommando”. Prins Bernhard

Vlnr. Mr. Arie J. Landaal, Willem Algie, arts, mw. drs.
Els Algie-Campioni, mw. drs. Helma Neppérus.
Foto genomen door mr. Ruurt R. Hazewinkel tijdens
de Varsity 2010.

Zij die vielen

Onlangs vond ik in het boek “Studenten
onder de bezetting”, samengesteld onder
redactie van F.W. Blase een lijst met de
namen van studenten, die in de jaren 1940-
1945 het leven hebben verloren. Het is niet
doenlijk alle namen te noemen; ik vermeld
hier alleen het aantal omgekomenen per
stad.

Amsterdam 145 studenten
Delft 135 studenten
Groningen 32 studenten
Leiden 102 studenten
Nijmegen 12 studenten
Rotterdam 44 studenten
Tilburg 18 studenten
Utrecht 42 studenten
Wageningen 25 studenten
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Waarom wilde je zo graag dit verhaal vertellen?
“Ik kom zelf uit een gezin waar de Tweede
Wereldoorlog een belangrijke rol heeft gespeeld”.
Mijn moeder heeft in een Jappenkamp gezeten en
een broer van mijn vader zat in het verzet en is
omgekomen in Buchenwald. Als kind was ik daar-
om al gefascineerd door de oorlog en heb het boek
van Erik Hazelhoff Roelfzema vaak gelezen. Nu
wilde ik het verhaal ook aan de huidige generatie
vertellen, de generatie van na de film en het boek.
Ik hoop dan ook dat gezinnen naar de voorstelling
komen (advies leeftijd vanaf 12 jaar) en met hun
kinderen zullen bespreken wat er is gebeurd en
welke invloed de oorlog op Nederland en hun
eigen leven heeft gehad. Uiteindelijk heeft ieder-
een (groot-)ouders die de oorlog op een of andere
manier hebben meegemaakt en heeft de oorlog
nog altijd veel invloed ook op de huidige genera-
ties.”

Wat vond de Soldaat van Oranje zelf van het idee
een musical over zijn boek te maken?
“Met name het educatieve idee van de herinnering
levend houden”, sprak Erik Hazelhoff Roelfzema
aan toen ik hem benaderde met de vraag of ik van
zijn boek een musical mocht maken. In 2004 kreeg

Het is niet mijn gewoonte om voor Virtus Nitor
interviews te houden met niet-Leienaren. Toch
maak ik deze keer een uitzondering. Ik wil u graag
vertellen over mijn ontmoeting met Fred Boot, pro-
ducent van Soldaat van Oranje, de Musical.
Mochten er onder u nog enkelingen zijn die twijfe-
len of een bezoek aan Soldaat van Oranje wel de
moeite waard is, ik neem uw twijfel weg. Al zou het
alleen al zijn om het decor te zien en te eten in het
restaurant van de hangar, waarin het theater is
gevestigd. Dat op zich is al de moeite waard.
Daarnaast hebt u ongetwijfeld de louter positieve
recensies in alle grote kranten gelezen. Soldaat van
Oranje is een belevenis, die u niet mag missen. 

De idee 
Toen Fred Boot in 1993 over Broadway liep en de
enorme billboards zag van de musicals die daar
speelden, ontstond de jongensdroom om zelf een
productie te maken die daar tussen niet zou mis-
staan. ‘Soldier of Orange, the musical’, een onder-
scheidend verhaal over studenten, avontuur, keu-
zes en moed. Nu 17 jaar later is de musical in pre-
mière gegaan en wordt er gesproken van een
ongekende vorm van totaal theater. De droom is
uitgekomen.

Soldaat van Oranje, de musical

PER DRAAISCHIJF VAN RAPENBURG NAAR SOCIËTEIT Sanderijn Vermeeren
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tig een prille twintiger te vin-
den die zo’n rol al kon vertol-
ken. We hadden ondertussen
wel vrij snel de rol van

Wilhelmina (Catherine ten
Bruggencate) en Charlotte, de

grote liefde van Erik, (Loes
Haverkort) ingevuld, maar bleven op

zoek naar de perfecte vertolker voor de
rol van Erik. Op de laatste auditiedag kwam

Matteo van der Grijn zich melden voor de auditie.
Via laptops stond ik in verbinding met co-produ-
cent De Levita die toen in Shangai was en compo-
nist Tom Harriman die in Los Angeles woont en
werkt tijdens zijn auditie. We waren het er gauw
over eens: hij moest het worden.”

En de geschiedenis herhaalt zich.
En nu was dan afgelopen zaterdag de première.
Tegenover mij zit een stralende en bijna door zijn
eigen succes overdonderde man. Het is aansteke-
lijk om naar zijn enthousiaste verhalen te luisteren.
Dat zijn droom zo waar kon worden had hij niet
durven hopen. Hij vertelt en leidt me rond in het
theater. Ik krijg een drankje aangeboden aan de
LSV Minerva bar* in de foyer en mag een kijkje
nemen achter de schermen. Ik stap in het decor zo
van het strand van Katwijk binnen bij Rap56 om
vervolgens de conversatiezaal van Hare Majesteits
Eerste te betreden. De uil kijkt me tevreden aan
vanaf haar sokkel. Fred Boot nodigt mij uit mijn
naam te schrijven op de muur van het zweetka-
mertje. Net zo trots als toen in ’97 schrijf ik weder-
om mijn naam tussen vele anderen en waan mij
weer even terug in de tijd. 

Kaarten voor de musical kunt u bestellen via
www.soldaatvanoranje.nl
Voor reünisten geldt een speciaal aanbod.
Reünisten krijgen op alle dinsdagen in januari en
februari 25% korting. Kijk hiervoor op de nieuws-
pagina van www.reunistminerva.nl .

ik dan ook de rechten om van
zijn boek een musical te
maken. Vrij snel daarna heb ik
Edwin de Vries benaderd om
het script te schrijven. Hij heeft
dat bijzonder mooi en goed
gedaan. Hij begreep precies de
essentie van het verhaal; het maken
van keuzes voor goed of fout, doorleven
of in actie komen. Ik ben wel heel blij dat Erik
Hazelhoff Roelfzema zelf nog de eerste versies van
het script heeft kunnen lezen. Hij heeft ons veel
creatieve vrijheid gegeven en zo is ook het perso-
nage Charlotte ontstaan dat in het boek niet voor-
komt. Wat ook wel een aardig detail is, is dat ook
Paul van Vliet gevraagd is het script te lezen om de
juiste ‘Leidse bek’ erin te brengen”, aldus Boot.
“Theu Boermans, de regisseur - en ik overigens ook -
vinden het heel belangrijk dat de juiste toon wordt
geraakt. Daarom heeft Paul van Vliet ook nog een
aantal tapes ingesproken, zodat de cast de juiste
dictie kon aanleren. Zo hebben we geprobeerd de
werkelijkheid zo veel mogelijk te benaderen.”

Draaiend theater in Valkenburg
“ Wat deze musical zo uniek maakt is het theater,
maar zeker ook de cast. Het theater is gevestigd in
een oude hangar op vliegveld Valkenburg. Deze
oude loods is volledig verbouwd en in het midden
is een grote ronde draaischijf geplaatst. Op die
schijf, verzonnen door collega producent Robin de
Levita, is een theaterzaal met 1103 stoelen
gebouwd. Het publiek zit op die schijf en draait van
scène naar scène. Zo kunnen we snel switchen van
bijvoorbeeld sociëteit Minerva naar het strand van
Scheveningen of het Rapenburg. Naast de draaien-
de theaterzaal wordt er ook gebruik gemaakt van
projecties op schermen die ook mee kunnen draai-
en. Hiervoor worden echt historische beelden
gebruikt. Hierdoor is de belevenis heel echt en
intens.”

En daar was ineens Matteo
“Het samenstellen van de cast is ook een verhaal
apart. Theu Boermans (regisseur) en de overige
leden van het creatieve team wilden graag de
musical zo dicht mogelijk bij het boek brengen en
dus ook werken met jonge acteurs. Jongens die
net zo oud zijn als Erik toen was. Toch bleek het las-
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vSOLDAAT
VAN ORANJE

DE MUSICAL

* De bar in de foyer werd op verzoek van de bestuursgang
omgedoopt van Minerva bar tot LSV Minerva bar. De
directeur van het theater vertelt me dat hij weet dat we
liever spreken van een buffet dan een bar op sociëteit,
maar dat hij toch bang is voor veel verwarring bij niet
Leidse bezoekers. 
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Drie generaties dames in Leiden

Marit de Vos
Commissaris Reünisten

In hoeverre is het lidmaatschap van onze Vereniging
en Sociëteit de afgelopen generaties veranderd?
Om dit te onderzoeken ging ik op zoek naar drie
familieleden van opeenvolgende generaties. Via
een oproep op LinkedIn kwam ik in contact met de
familie Rietveld. Een grootmoeder, dochter en
kleindochter/nichtje die alle drie graag wilden ver-
tellen over hun Leidsche tijd waar zij zeer goede
herinneringen aan hebben. 

Een introductie van de dames

Mevrouw E.C. Rietveld – Malinosky Blom 1938

Studie: Medicijnen

Mijn studententijd was een bijzondere tijd, al snel
onderbroken door de oorlog. Je moest je altijd ver-
bergen en was altijd op de vlucht. Ik herinner me
nog precies de plekken waar ik heb geschuild als er
weer een ‘Grüne’ langskwam. Toen de Universiteit
van Leiden dicht ging, heb ik doorgestudeerd in
Utrecht. In mijn tijd was het nog helemaal niet van-
zelfsprekend dat vrouwen studeerden. Toen ik aan-
kwam was ik stomverbaasd dat mannen en vrou-
wen anders behandeld werden; de stupiditeit, dat
men vrouwen zich lager laat ontwikkelen. Eind
1948 ben ik als scheepsarts uitgevaren en heb ik
wereldwijd op veel verschillende plekken gewerkt.

VVSL (jaarclub: Tien in de pan en één aan de steel)
Het was een voorrecht om te studeren en een van-
zelfsprekendheid dat je lid werd. Ik was gewoon

een arme spoorstudent, maar ik was wel lid. Elke
middag liep ik van het AZL (Academisch Zieken-
huis Leiden) naar de VVSL op het Rapenburg om
daar een boterhammetje te eten. ’s Avonds waren
we daar nooit, maar thuis met mijn clubgenoten
kletsten we soms nachten door. 

Huis in Leiden: Rapenburg 95
Aanvankelijk was ik spoorstudente, maar later ging
ik op Rapenburg 95 wonen. Ik woonde op één
hoog in een grote kamer met drie ramen en prach-
tig uitzicht op het Rapenburg. Op winterochten-
den moest je het ijs uit de lampetkan bikken voor
je je kon wassen. Met Moe van der Poppe, de hos-
pita, had ik een goede band. 

Mevrouw A.E.C. Rietveld (‘Aafje sr.’) 1978

Studie: Biologie en medicijnen

In 1977 begon mijn studietraject dat tien jaar zou
duren met een na-plaatsing Biologie, gevolgd door
een plaatsing Geneeskunde in 1980 (na vier keer
uitloten) en eindigde met een dubbele graad: doc-
toraal Biologie in 1986 en een artsenbul in 1987.
Gelukkig was ik maar net zeventien toen ik aan-
kwam in Leiden, zodat ik bij mijn afstuderen in
1987 niet vreselijk veel ouder was dan de rest. 

Minerva (jaarclub: Jottum)

Mijn studententijd herinner ik als een periode met
enorm veel vrije tijd, allerlei mogelijkheden om
leuke nieuwe dingen te ondernemen en weinig
(zeg maar: geen) maatschappelijke verantwoorde-

lijkheden. Het enige vereiste dat daarte-
genover stond was dat je je studiepunten
moest halen. Door mijn na-plaatsing in
1977 kon ik pas een jaar later aankomen
op Minerva (als “Spruitje”). De Vereniging
was massaal in mijn tijd: er kon heel veel.
Voor het Verleids-me lustrum was er bij-
voorbeeld een complete trein gehuurd
waarin we met zijn allen naar een kasteel
in België gingen voor het lustrumfeest,
echt prachtig. Door de week bracht ik veel
tijd door op de subverenigingen: ik heb
jaren in het Sempre Crescendo-orkest
gespeeld en in het koor gezongen en ook
jaren wedstrijd geroeid en gecoacht. 

Huis in Leiden: Pieterskerkhof 4C
Er waren in 1977 veel te weinig studen-
tenkamers, uiteindelijk na drie maanden
hospiteren, werd ik aangenomen op

Mevrouw Rietveld – Malinosky Blom op een bevrijdingsbal van de VVSL op kasteel Oud-
Wassenaar, met een oranje sjerp in haar handen en in die van haar partner (Kees Rietveld,
links van haar). Het stel is in gesprek met een man in militair uniform aan de rechterzijde.
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Pieterskerkhof 4C, een groot gemengd huis met 20
studenten. Het was niet speciaal een corpshuis,
maar de toenmalig Praeses Collegii Xandra van
Rhee woonde er wel. Daarnaast woonden er ook
studenten van een andere vereniging of zonder
vereniging. Er zaten heel dierbare mensen bij, die
ik graag nog eens terug zou zien. Met de jaren
werd het huis steeds meer een corpshuis: brand-
slangen trekken midden in de nacht, dat werk.

Mevrouw A.A.E. Rietveld (‘Aafje, jr.’) 1995

Studie: Civiel- en bestuursrecht

Van 1995 – 2000 heb ik rechten gestudeerd in
Leiden. In het kader van mijn studie ben ik actief
geweest bij het Tobias Asser pleitdispuut. Mijn stu-
die ging mij goed af en ik combineerde het graag
met de gezelligheid van Minerva. Vaak
stonden we als ouderejaars met tien-
dejaars de avond voor een middagten-
tamen nog te drinken bij Oud Buffet. Ik
had dan wel goed genoeg gestudeerd
om het te halen, maar die eeuwige stu-
denten die in hun tiendejaar nog vak-
ken met mij deden, kwamen dan bijna
dronken aan op het tentamen. 

Minerva (jaarclub: Ondersteboven)
Door een operatie in de zomer voor
mijn aankomst heb ik een andere El Cid
gelopen dan mijn jaargenootjes en
was ik genoodzaakt NKT te lopen. Ik
wilde sowieso lid worden, maar anders
dan de oudere generaties in mijn fami-
lie, heb ik wel met een open vizier op
alle andere verenigingen rondgekeken.
Minerva sprak mij het meeste aan, vanwege haar
eigen identiteit, dit had Minerva veel meer dan de
rest. Even heb ik een dubbel-lidmaatschap met de
alternatieve vereniging Catena overwogen, iets dat
in mijn tijd vaker voorkwam. De Minervaan die
even een alternatief avondje wilde beleven met
andere mensen en wellicht andere genotsmidde-
len, kon dit dan op Catena doen. Maar uiteindelijk
besloot ik dat het lidmaatschap van Minerva mij
voldoende te bieden had.

Huis in Leiden: Kalvermarkt 3
In mijn eerste jaar woonde ik op het Noordeinde,
niet in een Verenigingshuis. Maar al snel, in de eer-
ste zomer verhuisde ik naar het Minervahuis van
mijn clubgenootje: Kalvermarkt 3, met drie meis-
jes. Een huis is misschien nog wel hechter dan een
jaarclub. Misschien komt dat omdat mijn huis zo
klein was. Nog steeds heb ik met een aantal huis-
genoten nauw contact.

Ziet u verschillen met uw familieleden die in een

andere tijd dan u lid waren?

Aafje sr. legt uit: “Mijn moeder studeerde tijdens de
oorlog en heeft veel studiegenoten en ook familie
verloren die jaren. Mijn vader heeft vóór zijn studie
in de meidagen in de oorlog gevochten, is met een
hele collegezaal studenten in gijzeling genomen
en in Vught vastgezet en heeft daarna nog tijden
ondergedoken gezeten. Daar kan ik me niet eens
een voorstelling bij maken: mijn studietijd was zo
zorgeloos als maar kon.” Een verschil met haar
nichtje Aafje jr. (en in ieder geval de huidige gene-
ratie studenten) is de luxe die mevrouw Rietveld
(aangekomen 1978) had dat zij tien jaar kon stude-
ren: “Ik heb echt van alles intensief kunnen doen in
die jaren, qua studie, vrije tijd en eindeloze vakan-
ties.”

Wat betekende het lid worden in uw tijd? 

“Het lidmaatschap wordt heden ten dage wel
gezien als minder elitair, maar behoudt steeds,
onterecht, een bepaald imago van ‘corpsballen’,”
vindt Aafje jr. “Zeker in het wereldje van de grote
bedrijven zie je een bepaalde old boys network-cul-
tuur nog wel bestaan. Studeren op zich is natuurlijk
demografisch bekeken al iets ‘elitairs’ als je je
bedenkt dat slechts een beperkt percentage van
de samenleving studeert. Daarnaast speelt de
(oude) ontgroening ook een rol in het beeld dat
veel mensen hebben van Minerva. Terwijl er talloze
andere sociale groeperingen zijn waar zo’n periode
gebruikelijk is, zonder dat het ‘ontgroening’ heet. Ik
zag zelfs een keer dat je eerst een week intern
moest om het gebouw schoon te maken voor-
dat je lid kon worden van een karatevereniging.
Sommige dingen die je dan moest doen, kwa-
men me wel heel bekend voor!”

Toneel van de Novitiaats Commissie 1946, mevrouw Rietveld- Malinosky Blom
speelde een ‘groen’ en zat goed in haar rol op de tweede rij van voren, uiterst
rechts. Zij speelde een ‘groen’ en de handen op haar schouder zijn van een lid
van het ‘Collegium’. 
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Bent u door uw familie gestimuleerd om lid te

worden?

Voor de oudste dame Rietveld is het helder: “Het
was vanzelfsprekend dat je lid werd en een groot
voorrecht dat je mocht studeren”. Haar dochter kan
dit bevestigen: “In ons gezin was het vanzelfspre-
kend dat je lid werd van Minerva. De bediendes Piet
en Hendrik en ook bootsman Maarten de Lange van
Njord hebben ons alle vier langs zien komen: mijn
broers Louk in 1968, Boni in 1970, Kees in 1977 en ik
in 1978.” Aafje jr. zegt hierover: “Ik ga mijn kinderen
zeker niet stimuleren om lid te worden en misschien
niet eens per se om te gaan studeren.” Haar groot-
moeder vindt dat een zo hoog mogelijke studie
voor je kinderen wenselijk is. Maar Aafje jr. brengt
hier een nuance in aan: “Als je doet wat je leuk vindt
en je talenten optimaal benut, blijf je gemotiveerd.
Dat is het allerbelangrijkst.”

Zullen er ook aspecten zijn die in de loop der

jaren nooit veranderd zijn?

Grootmoeder Rietveld: “Je maakt vriendschappen
voor het leven. Ik heb mijn studentenma (iedere
èle kreeg een studentenmoeder en -dochters, red.)
Marie-Louise van Temmen, die in Seattle woont,
nog tot in de jaren 90 bezocht. Ik geloof dat ze nog
leeft en zou haar dolgraag nog eens zien. Met mijn
jaarclubvriendinnen heb ik mijn hele leven inten-
sief contact gehouden. Mijn zoon Kees werd nog
eens herkend tijdens zijn arts-assistentschappen
door een patiënte die een van mijn novieten bleek
te zijn. Enkele foto’s bij dit artikel hebben we van
haar gekregen. Haar dochter licht toe: “Je studietijd
is de tijd van loskomen van thuis, je eigen weg vin-
den, je toekomst bouwen, vrienden voor het leven
maken. Dat verandert denk ik nooit.”

Hoe was het contact met het andere geslacht op

Sociëteit?

Aafje sr. : “Ik had het gevoel dat we als meisjes eind
jaren 70 op Sociëteit wel meededen, maar nog niet
onze eigen plek en identiteit hadden. Zo had je
soms in de grote zaal stripteases, waar we dan maar
bij mee joelden maar waar ik echt niet op zat te
wachten (ik herinner me dat de hele zaal eens “hou
aan, hou aan!” scandeerde bij een onaantrekkelijke
striptease dame). Thuis op het Pieterskerkhof maak-
ten sommige jongens in ons bijzijn de flauwste
grappen ten koste van de meisjes, waar je dan maar
om mee lachte en nog niet echt weerwoord op had.

Ook zo’n seksistisch fenomeen: elke jaargang
kende een “poezen club”: de jaarclub met de

meest aantrekkelijke meisjes. Wij vrouwen
gebruikten die uitdrukking net zo gemakke-
lijk als de mannen, zonder dat we ons daar
vragen bij stelden of de “poezen” daar nou zo

blij mee waren. Met mijn studiegenoten en op
Njord was de omgang mannen-vrouwen veel mak-
kelijker.” Haar nichtje Aafje jr. vertelt over een goed
contact met mannen: “In de Zaal hadden wij vrou-
wen veel contact met mannen. Mannen maakten
elkaar wel eens gekscherend uit voor ‘wijvenluller’
en onder de mannen heerste nog steeds het idee
dat als vrouwen tot laat op Sociëteit bleven, dat ze
dan ‘opgepikt’ wilden worden.”

Van VVSL naar LSV Minerva: heeft u voorkeur

voor een gemengde of ongemengde Vereniging

en waarom?

Aafje jr. legt uit dat in de tijd van haar grootmoeder
mannen en vrouwen grotendeels apart leefden.
Het was iets bijzonders als je met een man sprak.
Met de fusie volgde Minerva de maatschappelijke
ontwikkelingen, dit was voor velen een grote stap.
Mevrouw Rietveld – Malinosky Blom licht toe dat
het in het begin een ergere vergroving van de
meisjes teweegbracht: “Hoe sommige meisjes zich
werkelijk te grabbel gooiden in ‘die bunker van
Minerva’, dat heeft me bezeerd. In een gemengde
Vereniging speelt meteen jonge meisjes-gedoe.”
Aangezien mevrouw Rietveld – Malinosky Blom
voorvechter van de vrouwenbeweging was, zou je
kunnen denken dat zij het juist zou toejuichen dat
mannen en vrouwen samen lid konden worden
van één en dezelfde Vereniging. Maar haar klein-
dochter Aafje jr. legt uit: “Om gelijkwaardig te zijn
hoef je niet hetzelfde te zijn, ik denk dat dat een
groot verschil is.”
Aafje sr.: “Mijn moeder heeft aan haar VVSL-tijd en
de reünies van de VVSL altijd heel veel plezier
beleefd. Afgelopen januari had ik de kans met haar
mee te gaan naar een VVSL lustrum, en heb daar
met haar genoten van de gezelligheid, vrolijkheid
en saamhorigheid van al deze dames tezamen.
Moeilijk om te zeggen wat ik nou uiteindelijk leu-
ker zou vinden.” Aafje jr. ziet gemengdheid als iets
vanzelfsprekends: “Het is eigenlijk niet meer van
deze wereld om mannen en vrouwen te scheiden.
Bij een gemengde vereniging kun je er simpelweg
voor kiezen om met meisjes of met jongens op
Sociëteit te staan, bij een ongemengde vereniging
heb je die keuze niet.”

In hoeverre heeft u het idee dat uw lidmaatschap

bij onze Vereniging, uw persoonlijke ontwikke-

ling heeft gestimuleerd?

“Hier ben ik het helemaal mee eens,” begint Aafje
sr. “Het was indrukwekkend wat er allemaal door
en voor studenten geregeld werd zonder dat daar
‘professionele’ hulp bij kwam kijken. Wat voor mijn
zelfontplooiing vooral fantastisch was waren alle
subverenigingen. Je kon van alles doen en uitpro-



beren. Gingen we vrij-
dagmiddag in een
2CV gepropt op weg
naar een weekend
met de Bobsleeclub
rodelen op een baan
in Duitsland, waar het
Duitse Olympische
team ook trainde of
was je opeens een
weekend aan het
schieten op de
Harskamp.”
Mevrouw Rietveld –
Malinosky Blom: “In
Leiden heb ik geleerd
om goed naar andere
dames te kijken en
daarvan te leren. Ik
heb nooit gevraagd,
altijd geluisterd. Dat is
wat ik de volgende
generaties wil meegeven.”
Aafje jr. heeft dit in haar tijd heel anders ervaren:
“Als je ergens niet leert luisteren, is het Leiden. Wat
Leienaren denk ik leren, is om altijd een antwoord
paraat te hebben. Dat leer je denk ik vooral door
het zaalcontact, maar daar werd al in de NKT mee
begonnen door te hameren op de ‘Leidsche Bek’.
Over het algemeen kan een Leienaar overal over
meepraten, maar deskundigen doorzien dit
‘Leidsche gelul’ nog weleens. Daarnaast ken je
door je Leidsche tijd ontzettend veel mensen. Dit
netwerk wordt door de buitenwereld vaak bekriti-
seerd. Uiteindelijk is de inhoudelijke kant belangrij-
ker dan een gemeenschappelijke studententijd,
maar het is wel een makkelijke eerste stap.”

Heeft u na uw Leidsche tijd nog veel contact

gehouden met uw jaarclub? 

Mevrouw Rietveld – Malinosky Blom: “Een werkelijk
goede vriendin is een kostbaar kleinood. Dat gaat
nooit kapot. Tot ver in de jaren tachtig hielden we
jaarlijks een clubreünie bij een van ons thuis.
Verder belde ik mijn beste clubgenoot Boms bijna
dagelijks en heb ik met Nel Hustinx uit mijn jaar-
club vele verre reizen gemaakt.”
Haar kleindochter Aafje heeft een vast groepje van
vijf clubgenoten waar ze zeer regelmatig contact
mee heeft: “Vooral de dames die tegelijkertijd kin-
deren kregen, aangezien zij in dezelfde levensfase
terecht kwamen. Twee zijn zelfs getuige geweest
op mijn huwelijk. Ik denk dat dat wel iets bijzon-
ders is voor Leiden: de clubband. De meesten heb-
ben wel een stuk of drie clubgenoten die ze nog
vaak zien en waar ze mee in contact blijven.” Aafje

sr. is na haar afstuderen meteen naar het buiten-
land verhuisd en heeft jammer genoeg haar club-
genoten tot nu toe nog niet terug gezien: “Hopelijk
komt dat weer, ik kan me daarop verheugen. Mijn
jaarclub was een vertrouwd groepje gezellige mei-
den waar ik graag mee optrok.”

Bent u na uw eigen tijd nog wel eens terugge-

weest op Sociëteit en hoe heeft u dat ervaren? 

Doordat Aafje sr. direct naar het buitenland ver-
huisd is, is het haar nog niet gelukt om bij een reü-
nistenavond te zijn. “Het afgelopen Njord-lustrum
was ik er voor het eerst in 20 jaar wel bij. Dat werd
met een diner in de Grote Zaal van Minerva afge-
sloten en dat was echt ontzettend leuk.”
Haar moeder vertelt: “Later ben ik nog weleens
teruggekomen en dat vond ik heel moeilijk, want er
was niets eigens meer. In mijn tijd in Leiden heb ik
leren serveren, want de tweedejaars bedienden aan
de tafel van Juliana. Het merkwaardige is; ik ben
nooit aan Juliana voorgesteld, want die was aldoor
‘on duty’, maar middenin die grote bunkerzaal van
Minerva, waar dan het reünistendiner was, herken-
de Juliana mij en dan voel je je als ouwe èle buiten-
gewoon vereerd.” Aafje jr. bezoekt vooral met haar
huis nog wel eens reünistenevenementen en lustra.
“Je merkt dan wel dat je een stuk volwassener, zelf-
verzekerder en een stuk rustiger bent geworden.
Vroeger merkte je dat voornamelijk de mannen zich
arrogant gingen gedragen om hun eigen onzeker-
heid te overschreeuwen. Al zie ik mannen van de
generatie van mijn vader (aangekomen eind
jaren 60) nog wel blijven hangen in dit soort
gedrag zegt ze met een knipoog.”
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De drie dames Rietveld, vlnr.: ‘Aafje junior’, mevrouw Rietveld – Malinosky Blom en ‘Aafje senior’. 
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van 1576, waar het er ‘Spaans’ aan toeging,
gepaard gaande met een meedogenloze jacht op
een ieder die niet Rooms Katholiek was 1. En weder-
om moest Plantijn vluchten. Ditmaal naar de
Noordelijke Nederlanden. Begrijpelijkerwijs koos
hij voor Leiden, de kersverse Universiteitsstad, het
‘Libertatis Praesidium’, die in 1574 het Spaanse
beleg had weerstaan.

In 1582 kocht Plantijn een pand aan de Breestraat,
hoek Vrouwensteeg en begon daar opnieuw een
drukkerij en uitgeverij 2. Deze was tevens de eerste
wetenschappelijke drukkerij in Nederland. Die
kwam al snel tot grote bloei, vooral doordat
Plantijn, die aan de Universiteit van Parijs letteren
en schone kunsten had gestudeerd, al heel snel, in
1583, tot officiële drukker van de Leidse
Universiteit werd benoemd. Voor hem reden om
zijn bedrijf ‘Officina Plantiniana’ te noemen, en zijn
naam - zoals in die tijd gebruikelijk onder
Academici - te verlatiniseren in Christophorus
Plantinus. Dit Officina Plantiniana zou in de 16e
eeuw zelfs uitgroeien tot de belangrijkste drukke-
rij/uitgeverij van de toenmalige wereld. 

Plantinus en Raphelengius

Plantijn - zie illustratie 2 - was een alleszins begaafd
man: academicus, uitgever, bezitter van een boek-

Weinig leden en reünisten van LSVM beseffen dat
hun Sociëteit Minerva in de 19e eeuw een gebouw
neerzette op een plek die alom bekend was als pre-
cies de plaats, waar de beroemdste drukkerij en uit-
geverij van de 16e eeuw, van Christoffel Plantijn,
was gevestigd. Een in 1965 op de zijmuur van de
Sociëteit aangebrachte plaquette - zie illustratie 1 -
herinnert aan dat feit. 

Christophle Plantin (1520 -1589) oorspronkelijk een
Franse katholiek, later protestants, vluchtte in 1548
naar het relatief veiliger Antwerpen en verhol-
landste daar zijn naam in Christoffel Plantijn. Daar
vestigde hij zijn gelijknamige uitgeverij en drukke-
rij, die al snel alom in Europa bekend zou worden.

Maar na het uitbreken van de ‘Tachtigjarige Oorlog
(1568 - 1648) bleek ook Antwerpen niet meer vei-
lig. Vooral niet na de zogenaamde ‘Spaanse Furie’

Fred Nijkerk

Deze plaquette werd in 1965 geplaatst op de zijmuur van
Sociëteit Minerva, in de Vrouwensteeg. Hij hangt schuin onder
de muurschildering van het gedicht ‘Virtus, Concordia, Fides,
van Piet Paaltjens, welke in december 2009 werd aangeboden
door het ‘lustrerende’ jaar LSC 1949.

Een 16e eeuws portret van Christoffel Plantijn.

Sociëteit Minerva staat op historische grond!
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handel - destijds verplicht voor een Universiteits-
drukker - maar ook dichter. Onder de thans 104
muurgedichten in Leiden 3, is er ook een - nummer
56 , op het pand Hooigracht 106a - van Plantijn: het
in het Frans geschreven gedicht: ‘Le bonheur de ce
monde’. Plantijn drukte niet alleen - vooral weten-
schappelijke - boeken en landkaarten, maar ook
meertalige edities van de Bijbel en veelal rijk geïl-
lustreerde emblemataboeken. Toen Plantijn in
1585 terugkeerde naar het inmiddels wat vrijere
Antwerpen, nam zijn schoonzoon, Frans van
Raphelingen (1539 -1595), de drukkerij over. Ook
hij was een geleerd man, afkomstig uit Rijsel (nu:
Lille), in het tegenwoordige Frans Vlaanderen, en
was een Calvinist. Hij had in Parijs Grieks en
Hebreeuws gestudeerd en werd de eerste Leidse
hoogleraar Hebreeuws. Hij veranderde zijn naam,
Van Raphelingen, in Franciscus Raphelengius en
was de eerste in de Nederlanden die met Arabische
letters drukte. Nadat de uitgeverij Plantijn in 1619
haar activiteiten in Leiden beëindigde, werd – in
1624 - de gehele Oosterse lettervoorraad van hem
en zijn opvolgers voor 8000 Gulden verkocht aan
academiedrukker Isaac Elzevier, die deze voorraad

kort daarna overdeed aan zijn broer Abraham
Elzevier en zijn oom Bonaventura.

Christoffel Plantijn en Elzevier

Niet alleen Christoffel Plantijn en zijn schoonzoon
Van Raphelingen, maar ook de Elzeviers waren
vanwege het geloof uit de Zuidelijke Nederlanden
gevlucht naar de Noordelijke 1. Louis Elzevier (1547
- 1617) was in de universiteitsstad Leuven geboren.
Hij werkte bij Plantijn en begon, na te zijn neerge-
streken in Leiden, rond 1580 een boekwinkel direct
naast het poortje van het Academiegebouw aan
het Academiepleintje (zie illustratie 4). Al in 1583
gaf hij zijn eerste boek uit en werd van 1626 – 1712
de Universiteitsdrukker. Uiteindelijk verwierf de
familie Elzevier de Noord-Nederlandse activiteiten
van Plantijn. 
Elzevier en andere Leidse drukkers gaven over de
hele wereld boeken uit, veelal van schrijvers die in
eigen land verboden ‘kost’ waren. Voorbeelden
hiervan zijn de werken van Galileo Galileï en van
René Descartes. Van de laatste o.a. zijn beroem-
de boek ‘Discours de la méthode’, dat in 1637
naar Leiden werd gesmokkeld en uitgegeven.

Op de hoek van de Beestenmarkt en de Nieuwe Beestenmarkt is deze gevelsteen geplaatst, die verwijst naar de grote toevloed van
gevluchte Vlamingen naar Leiden. Die was een gevolg van de ‘Spaanse Furie’ in Antwerpen, in 1576. De twee mannen met de drui-
ventros, op de gevelsteen, verwijzen naar de Bijbeltekst (Numeri 13:25 e.v., over het ‘beloofde land’): “...Toen zij - de verspieders Jozua
en Kaleb - in het dal Eskol van het beloofde land Kanaän gekomen waren, sneden zij daar een rank met één tros druiven af, die zij met
zijn tweeën aan een draagstok droegen...”. Na 40 dagen kwamen zij terug bij Mozes, nog zwervend in de Sinaïwoestijn, en berichtten
hem en de vergadering der Israëliten in de woestijn Paran: “...dat het land (Kanaän) overvloeit van melk en honing...’.



20

In datzelfde jaar - op 17 september - werd de eerste
Statenbijbel officieel aan de Staten Generaal aan-
geboden en die was - uiteraard - in Leiden gedrukt.
Het besluit hiertoe was al door de Dordtsche
Synode in 1619 genomen. Tot rond 1700 was
Leiden trouwens wereldwijd toonaangevend voor
wat betreft wetenschappelijke uitgaven en is dit
nog steeds t.a.v. Arabische en Oosterse talen. 

1 Niet alleen de slachtpartij in Antwerpen was reden voor
vele ‘Nederbelgen’ om naar Leiden te vluchten, vooral
ook de gebeurtenissen in Naarden. Na de verovering
van deze stad werd de Naardense bevolking door de
Spanjaarden de Grote Kerk in gejaagd en vervolgens
werd deze in brand gestoken. Dit was voor de
Leidenaren aanleiding om in hun stad een vluchttunnel
te graven van de Pieterskerk onder de Kloksteeg en de
Nieuwsteeg door naar het pand Nieuwsteeg 2, waar
schrijver dezes in de jaren 1953/1954 woonde. Recht
tegenover Uitgeverij en Antiquariaat Burgersdijk &
Niermans, ofwel Templum Salomonis, op nummer 1. De
tunnel is na W.O.II dichtgegooid vanwege het erover rij-
dende zware vrachtverkeer.
Het aantal naar Leiden gevluchte Nederbelgen naar hun
‘Nieve Stadt’ Leiden was zo groot, dat Leiden in 1611
hiervoor een stadsuitbreiding nodig achtte. Zie ook Ill. 4.

De Canon van Leiden – zie ook noot 3 - vermeldt op pag.
71: “… zo kwamen tussen 1577 en 1670 naar schatting
100.000 immigranten als geloofs- of economische vluch-
teling naar Leiden…” 

2 Iets verder in de Vrouwensteeg dan de muurschildering
van Piet Paaltjens’ gedicht: ‘Virtus, Concordia, Fides’ –
aangeboden door het jaar LSC 1949 - hangt een pla-
quette aan de Sociëteitsmuur – zie Ill.1 - die het verblijf
aldaar van de drukkerij/uitgeverij Plantijn in de 16e
eeuw vermeldt.

3 In het tweede boekje van Marleen v.d.Weij – zie achter-
pagina van de vorige Virtus Nitor – ‘Dicht op de muur II’,
vond ik deze gegevens. De data over Plantijn en Elzevier
komen uit de ‘Historische Canon van Leiden’, een aanbe-
velenswaardige uitgave van het Regionaal Archief
Leiden. De twee voortreffelijke boekjes ‘Dicht op de
muur’ (1 & 2) zijn bij Burgersdijk en Niermans uitgegeven
in een totale oplaag van 28.000 stuks (burgersdijk@bn.nl).
De Canon van Leiden is verkrijgbaar bij het R.A.L. -
Regionaal Archief Leiden - (info@leidenarchief.nl) en bij
de boekhandel. Met dank aan mevrouw Martine
Wansbeek-Zijbrands van het R.A.L., die ons wederom
vele historische gegevens verstrekte.

Bronnen: a) ‘Het Bolwerk van de Vrijheid’; Prof. dr. W.
Otterspeer, Leiden University Press, 2008 – b) ‘Dicht op de
muur, Gedichten in Leiden’, deel 1 & 2, Marleen van der Weij,
Uitgeverij Burgersdijk en Niermans, Leiden 1992 en 2002 – en
c) de ‘Historische Canon van Leiden’, 2008, een prachtige en
zeer aanbevolen uitgave van het Regionaal Archief Leiden.

De Leidse schilder Hendrick van der Burgh
maakte in 1650 deze afbeelding van: ‘Een pro-
motie bij de Universiteit’. Links het
Academiegebouw met het toenmalige toe-
gangspoortje. In het huisje rechts van de poort
had de firma Elzevier haar boekwinkel en
drukkerij/uitgeverij.
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Elke rechtgeaarde Amerikaan wil graag horen
dat hij afstamt van de Pilgrim Fathers, de oor-
spronkelijke – en daardoor meest beroemde –
blanke immigranten bewoners van de Verenigde
Staten. De presidenten Roosevelt en George
Bush sr. kwamen daarvoor speciaal naar Leiden
om daar bewijzen van hun afstamming van deze
‘Founding Fathers’ te vinden; George Bush deed
dat in 1989 tijdens een semi-officieel bezoek aan
Nederland. President Obama – die via zijn moe-
der claimt afstammeling van de Pilgrim Fathers
te zijn – zal hen ongetwijfeld gaan volgen. Zie
ook het kader hiernaast.

De term ‘Pilgrim Fathers’ – kortweg: ‘Pilgrims’, of
‘Puritans’ - is overigens pas veel later dan 1609
ontstaan. Hun eerste leider was Reverend John
Robinson, die de tocht met de Mayflower niet
meemaakte. Hij bleef in Leiden achter en werd,
na zijn overlijden in 1625, in Leiden in de
Pieterskerk begraven; evenals 30 andere
Pilgrims.

Duizenden Amerikanen bezoeken ieder jaar
Leiden om daar de ‘Pilgrim Tour’ 1 te volgen, die
liefst 17 historische Pilgrimplekken aanwijst. In
de jaren tussen 1577 en 1670 – zie het
Plantijnartikel in dit nummer 2 – kwamen naar
schatting 100.000 immigranten uit vele landen
in Leiden wonen om geloofs- of economische
redenen. Zo groeide Leiden van 12.000 inwoners
in 1574 naar 63.000 burgers in 1660. In de V.S.
worden de Pilgrim Fathers algemeen gezien als
de ‘Founding Fathers’ van de United States of
America.

Het bolwerk van de vrijheid – en van de textiel-

nijverheid

Door de intolerantie van de Anglicaanse kerk,
die geen afwijkende – van bijvoorbeeld de
Calvinistische - godsdiensten, toestond, vlucht-
ten duizenden Britten in de 16e en latere eeu-
wen naar Holland; het tolerantste land van
Europa. Leiden, met zijn kersverse, liberale

Wij waren Founding Fathers

Niet minder dan negen (voormalige) Presidenten van
de V.S. – John Adams, zijn zoon John Quincy Adams,
Zachary Taylor, Ulysses S. Grant, James Garfield,
Franklin Delano Roosevelt, George H.W. Bush, George
W. Bush en Barack H. Obama claimen af te stammen
van de Pilgrim Fathers. Toch was de oorspronkelijke
groep Pilgrims, die in 1620 naar Amerika vertrok,
maar 102 personen sterk; maar werd wel kort daarna,
door nog eens een tweehonderd ‘Puritans’, vooral uit
het district Nottinghamshire, gevolgd.
Huidig president Barack Obama stelt dat zijn – blanke
- moeder ook een Pilgrim descendant is.
Oud-Presidenten als Martin Van Buren, de achtste pre-
sident van de Verenigde Staten, en Theodore en later
Franklin Delano Roosevelt, waren ook nog van
Nederlandse oorsprong. Evenals F.D.Roosevelts echt-
genote, Eleanor Delano (afstammelinge van Philippe
De la Noye; later verbasterd tot Delano), een gevluch-
te,Waalse protestant die zich bij de Leidse Puritans
had aangesloten en meevoer met de Mayflower. Ook
President Ulysses S. Grant stamde van hem af).

Fred Nijkerk

Leyden Street in (New) Plymouth, Mass., waar veel welgestelde
Pilgrim Fathers en hun nakomelingen woonden. De auteur
van dit artikel staat met een Leidse tas in deze hoofdstraat, die
uitmondt op het park waarbij de Mayflower II ligt.

1609 - 1620 De Pilgrim Fathers in Leiden
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Universiteit, en al snel wereldberoemd, vooral
om zijn belangrijkste - de theologische – facul-
teit, was een grote trekpleister voor de Engelse
‘Separatisten’; maar Leiden was vooral ook een
onderkomen voor de Zuidelijke Nederlanders,
die naar de goeddeels van het Spaanse juk
bevrijde, Noordelijke Nederlanden vluchtten. Zo
kwamen er grote groepen, veelal Calvinistische,
textielarbeiders uit Zuid-Nederland en Engeland
naar Leiden. 

In de zomer van 1608 kwam een grote groep
Britse ‘Puritans’, ook wel ‘Separatists’ genoemd,
en eveneens veelal in de textielnijverheid werk-
zaam, naar Amsterdam en al in het volgende
jaar, in de lente van 1609, verhuisden zij naar

Leiden. Immers daar – in ‘Het bolwerk van de
vrijheid’ – was nog meer vrijheid van geloof

en Leiden was dè textielstad van Holland.
De zeer grote Lakenhal aan de Oude Vest –
nu museum - is daar nog steeds een bewijs
van. 

De leider van de nieuwe Leidenaren, ds. John
Robinson, kocht in 1611 een stuk grond bij het
Pieterskerkhof, in de huidige Kloksteeg (de ‘Bell
Lane’), tegenover de Pieterskerk, waar hij achter
zijn huis – de ‘Grone Point’- , waarin ook de eer-
ste diensten werden gehouden, nog 21 huisjes
liet bouwen voor zijn volgelingen. Deze zoge-
naamde ‘Engelse Poort’ zou in 1683 plaatsmaken
voor het nog steeds bestaande Jean Pesijns-
hofje. 
Een gevelsteen hierin herinnert aan hun verblijf,
dat niet geheel toevallig, precies gelijk viel met
het zogenaamde ‘Twaalfjarig Bestand’ – 1609 –
1621 - tijdens de tachtigjarige oorlog met Spanje
(1568 – 1648). Immers toen was Nederland, ook
politiek gesproken, een veilig land. Overigens
woonden er al sinds 1587 andere Engelse
Calvinisten in Leiden, die de kapel van het
Begijnhof van de Leidse magistraten ter beschik-
king hadden gekregen. Sommigen hiervan slo-
ten zich aan bij de volgelingen van ds. Robinson.
Deze groep was in 1620 gegroeid tot ongeveer
300 personen. Toch voelden dezen zich niet
helemaal gelukkig; zij vreesden de terugkeer van

Plimoth Plantation en Leyden Street

De eerste gouverneur in New Plymouth, was John

Carver (1576 -1621), maar hij overleed kort na de lan-

ding. Hij werd al begin 1621 opgevolgd door William

Bradford (1590 – 1657), die in het Stadhuis aan de

Breestraat getrouwd was met Dorothy May. Bradford

heeft ook de geschiedenis van de Pilgrim Fathers

minutieus opgeschreven o.a. in zijn journaal: ‘Of

Plimith Plantation’ (dat de periode 1620 – 1647

beschreef).

Bradford, een ouderling, nam in Amerika de huwe-

lijksceremonies op zich bij gebrek aan een echte domi-

nee, daar John Robinson in Leiden was achtergeble-

ven. Doordat men in Leiden had kennisgemaakt met

het burgerlijk huwelijk, en dit had geaccepteerd, kon

Bradford de huwelijken voltrekken. De oudste en pro-

minentste Pilgrim Father was William Brewster (1566

– 1644), die later geëerd is met de W.Brewstersteeg

vlakbij de Pieterskerk. Ook de naburige Pelgrimstraat

herinnert hieraan. Het langdurige verblijf in Leiden is

in Amerika nooit uit de gedachten geraakt van de

Pilgrim Fathers; een bewijs daarvan vindt de bezoeker

van New Plimouth in de hoofdstraat: ‘Leyden Street’ –

waar nog veel huizen staan die worden toegeschreven

aan (afstammelingen van) de Pilgrims. Leyden Street

leidt naar de mooie replica van de ‘Mayflower’, die in

Engeland in 1957 gebouwd is - zie de foto – en waar-

mee naar New Plimouth werd gezeild, en waarmee

men zo nu en dan een tochtje kan maken over de Baai

van Massachusetts. 

Gedenkplaat aan de Pieterskerk in de Kloksteeg – ‘Bell Lane’ - , tegen-
over het huidige Jean Pesijnshofje, ter nagedachtenis aan het verblijf
van ds. John Robinson en zijn volgelingen aldaar.
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de Spaanse troepen na afloop van het Bestand
en vonden de Nederlanders wel wat tè liberaal in
het geloof, en ze wilden ook in het nieuwe land
Amerika een eigen kolonie opzetten, zoals enke-
le jaren eerder Engelsen dat in de Hudson Baai
bij Nieuw Amsterdam (New York) hadden

gedaan. In 1620 stapten ruim 100 Pilgrims op
een schuit vanaf de Waterpoort aan de Vliet en
scheepten zich op 22 juli 1620 in Delfshaven in
op het zeilschip de ‘Speedwell’ om daarmee naar
de nieuwe Wereld te varen. Dominee Robinson
voer niet mee, maar liet de leiding over aan de

Thanksgiving day, 3 oktober, en The American Constitution
De eerste winter van 1621 in Plimith Plantation was bitter koud en 46 van de 102 Mayflower passagiers overleefden deze niet.Maar de eerste oogst van dat jaar was redelijk en dat leidde in oktober van dat jaar tot een groot driedaags feest, waarvoor ook91 allochtone Wampanoag Indianen, die de Pilgrims het eerste jaar geholpen hadden, werden uitgenodigd. Volgens sommigehistorici zou dat feest gebaseerd zijn op de 3 oktobertraditie in Leiden, hoewel dat niet is bewezen. In 1623 was er een ernstigedroogte en de Pilgrims besloten een dag te vasten en te bidden voor regen. En zowaar, al de volgende dag viel er overvloedigeregen en dat was voor Governor Bradford aanleiding om een dag van ‘Thanksgiving’ te gelasten. Of dit de aanleiding is geweestvoor de huidige alom gevierde ‘Thanksgiving Day’ – tegenwoordig op de vierde donderdag van november – is nog steeds omstre-den. In ieder geval werd in 1676 in heel Massachusetts een ‘Thanksgiving’ gevierd en vanaf oktober was dit in alle 13 kolonieseen feestdag, mede ter gelegenheid van de overwinning op de Britten bij Saratoga. In 1789 kondigde George WashingtonThanksgiving als een nationale feestdag af, waarbij sindsdien – traditioneel - kalkoen wordt gegeten. Maar bij de feesten van1621 en 1623 werd er wel ‘turkey’ gegeten, maar kalkoen was, voor zover we nu weten, zeker geen hoofd-ingrediënt van hetfeestmaal. 

Of de roemruchte American Constitution een overblijfsel is van het vlak voor de landing opgestelde statuut van de Pilgrims – dezogenoemde ‘Mayflower Compact’ – wordt eveneens betwist. Wel brachten de Pilgrims de scheiding van kerk en staat, die inEngeland nog zeker niet bestond, mee uit Holland en eveneens het burgerlijk huwelijk dat toen in Europa vrijwel alleen inHolland gemeengoed was geworden.

De Mayflower II, een in 1957 in Engeland gebouwde replica van het oorspronkelijke schip. Men kan er zeiltochten over de baai aldaar maken.
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NOTEN: 
1 De Pilgrim Tour Leiden is een initiatief van de ‘Pilgrim

Archives Leiden; Vliet 43, T 071 516 49 52. 
Mail: www.pilgrimarchives.nl .

2 Het artikel: ‘Sociëteit Minerva staat op historische grond’
vindt u elders in dit nummer.

3 In de Atlas van Blaeu uit die tijd staat New England ver-
meld als ‘Niev Engeland’ en op dezelfde kaart is Nieuw
Amsterdam (later: New York) vermeld als ’Niev Nederlandt’.

Geraadpleegde literatuur:
‘De historische Canon van Leiden’, uitgave Regionaal Archief
Leiden (2009); ‘Het Bolwerk van de Vrijheid’, van Prof. dr.
W.Otterspeer (2009); ‘Thanksgiving’, uit Voeksnieuws (2007),
van de Vereniging van Oud-Employees van de Koninklijke
Shell; de in New Plimouth verkrijgbare brochure: ‘Plimoth
Plantation’ (2008), www.plimoth.org ; ‘The Leiden Pilgrims in
American History, Prof. Dr. C.O.Bangs, Kansas Miss. (1951);
‘The Pilgrim Fathers in Leyden’, hoofdstuk in het ‘Leidsch
Jaarboekje’ uit 1908.

oudste Pilgrim, ‘Ruling Elder’ William Brewster
(1566 -1644). Hij had in Leiden een Engelstalige
drukkerij opgezet in wat nu de William
Brewstersteeg heet, vlakbij de Pieterskerk.
Brewster liet in New England een omvangrijke
bibliotheek na, die nog groter was dan de biblio-
theek van Harvard.

Reverend John Robinson voer overigens niet
mee; hij wilde later gaan, maar overleed in 1625
en werd in de Pieterskerk begraven. Zijn vrouw
en zijn dochter Bridget bleven in Leiden achter.
Bridget verhollandste later haar naam in
Brechgen.

De ‘Speedwell’ bleek onvoldoende zeewaardig,
sloeg meerdere malen lek – waarschijnlijk sabo-
tage van de bemanning – en strandde bij
Plymouth in Zuid-Engeland. Daar werd overge-
stapt op de ‘Mayflower’ en het gezelschap voer
op 6 september vanuit Plymouth naar Cape Cod
in de huidige staat Massachusetts, waar men ver-
geefs trachtte te landen. Toen vond men uitein-
delijk, op 9 november, een landingsplaats een 40
km verderop in de Cape Cod baai, en ze streken
neer bij het indianendorp Patuxet in New
England 3. Volgens de legende stapten zij uit
op ‘Plymoth rock’, een grote steen, die nu
nog steeds een grote bezienswaardig-
heid is. Naar die rotslandingsplaats
New Plymoth of Plimith en hun eer-
ste nederzetting aldaar noemden
ze: Plimith Plantation.
De Mayflower werd al in het vol-
gende jaar, 1621, gevolgd door
andere Pilgrimschepen met
Pilgrims uit Leiden: nl. de ‘Fortune’
in 1621, de ‘Anne’ in 1623, weder-
om de ’Mayflower’ in 1629 en ten-
slotte de ‘Handmaid’ in 1630. De
meeste achtergeblevenen ‘versmol-
ten’ geleidelijk aan met de Leidse
bevolking.

Een souvenir uit Plymouth (Mass.). Links de oorspronkelijke
nederzetting uit 1620.



af. Als je financieel geschorst werd, mocht je alleen
nog maar met cashgeld munten halen. Dat was
een simpel systeem. Bier kostte een munt, bessen-
soda (was erg populair in die tijd) koste twee mun-
ten en een Baco drie. En dat waren toch de meest
afgenomen consumpties.

De meeste leden dronken echter met hun huis,
club of ander gezelschap op rekening. Dat ging
vaak goed, maar het gebeurde wel dat de stapels
papieren doordrenkt van bier onleesbaar werden.
En als je relatief lang op een borrel was, betaalde je
in verhouding minder dan degenen die er korter
waren. Voor ons was het als bestuursgang dan ook
echt een speerpunt om er voor te zorgen dat die
lijsten netjes bleven en goed opgeborgen werden.

In onze tijd was ook de omschakeling naar de Euro.
In een ALV hebben we het nieuwe prijsbeleid
gepresenteerd en eigenlijk verliep dat allemaal
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Pas, cash, muntjes of pinnen

HOE BETAALT DE MODERNE STUDENT? Sanderijn Vermeeren

Onlangs bezocht ik Sociëteit en hoewel de zaal er
nog hetzelfde uitziet en de geur die onlosmakelijk
verbonden is met Sociëteit er ook nog hangt, is er
op een essentieel punt binnen onze vereniging veel
veranderd. Je moet tegenwoordig betalen met een
pas. Gezien het thema van deze Virtus Nitor leek
het ons een aardig idee om drie quaestoren van de
afgelopen jaren te vragen naar hoe het betalen op
Sociëteit in hun tijd ging.

Henrik Postma, Quaestor Collegii 1993/1994

In onze tijd en vele jaren ervoor kon je gewoon
cash of op rekening betalen. In die tijd was tapver-
lies een belangrijk item. We hebben op allerlei
manieren getracht daarvan af te komen, want het
ging om aanzienlijke bedragen, zo’n 80.000 gulden
in ons jaar, als ik het wel heb. We probeerden het
commitment bij de tappers zo groot mogelijk te
maken, waardoor er beter getapt zou worden. Er
werd gewerkt met tappersdisputen, maar ook heb-
ben we huizentappen geprobeerd.
Zo was een huis er een hele avond
verantwoordelijk voor het Oud of
het Nieuw buffet. Zo kon je analyse-
ren welke huizen verantwoordelijk
waren voor welk tapverlies.

Een ander ‘issue’ die speelde was dat
rekeningen geopend werden door
een club, huisverband of ander gezel-
schap en vervolgens werden omge-
slagen. Dat kon nog wel eens vies
tegenvallen. Bovendien kreeg de
Sociëteit haar geld later binnen,
omdat alles voorgefinancierd werd op
rekening. Niet ideaal dus. Toch werd
het drinken op rekening wel gestimu-
leerd, omdat er zo minder cash geld in
het systeem omging. We hebben
namelijk ook binnen onze Vereniging
te maken gehad met diefstal van de
geldzakken die werden afgestort. We
wilden dus proberen het cashgeld zo
veel mogelijk uit de bedrijfsvoering te halen.

Koen de Waardt, Quaestor Commissie 2001/2002

In onze tijd kon je al niet meer cash betalen, het
was via munten of op rekening. Munten kreeg je
aan de muntenbalie op rekening of rekende je cash

heel soepel. Aan de achterkant zat er nog wel
veel werk in, maar de leden hebben daar wei-
nig van gemerkt.

Quaestor h.t. Commissie Caspar Bonnemaijer, met de passen
die momenteel op Sociëteit in gebruik zijn. Wit: een persoonlij-
ke (leden)pas / Rood: pre-paidpas.
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Caspar Bonnemaijer, 

Quaestor Commissie 2010/2011

Tegenwoordig betalen we op Sociëteit met passen.
Iedereen heeft zijn eigen unieke pas die gekoppeld
is aan zijn eigen debiteurennummer. Als je wat wilt
drinken, geef je je pas aan de tapper, want de tap
werkt niet zonder dat er een pas voor gehouden
wordt. Dit is een prachtig systeem, vooral omdat
we hierdoor totaal geen tapverlies meer hebben.
Natuurlijk kun je nog steeds met een groep men-
sen (bijvoorbeeld je club) op rekening drinken. In
dat geval maken we een aparte clubpas aan. De
betreffende club meldt zich dan met een lijst van
leden die er die avond met elkaar willen drinken en
vervolgens maken wij een pas voor hen aan. De
rekening wordt omgeslagen over de leden op de
lijst.

Er bestaan ook pre-paidpassen. Die zijn handig
voor externen of bijvoorbeeld de leden die op
‘contant’ staan. Zij mogen namelijk niet meer op
rekening drinken tot hun rekening afbetaald is.

Zo’n pre-paidpas is dan ook alleen cash af te reke-
nen. Nadeel is natuurlijk dat als de pas leeg is, je
niets meer kunt drinken.

Nog altijd werken we ook met munten op grote
evenementen waar veel externen komen of bij-
voorbeeld de reünistenavonden. We bezinnen ons
nog op automaten waar je pre-paidpassen kan
kopen of opladen. Bijna alle andere corpora heb-
ben dat al. Het zal bij ons dan ook vast niet heel
lang meer duren.

Tot slot

Als je niet meer mee komt of wilt met de huidige
tijd, is je geschiedenis waarschijnlijk langer dan je
toekomst. Ik heb mij dan ook snel over mijn oor-
spronkelijke mening over de passen (ongezellig en
afstandelijk) heen gezet en zie nu vooral de grote
voordelen voor de Sociëteit.

Onzinkoek

Onlangs las ik weer eens de Privé (bij de kap-
per natuurlijk). Direct moest ik aan de Virtus
Nitor denken. Niet zozeer vanwege de gelij-
kenissen: allebei A-4 formaat, kittige vorm-
geving, en naar beide wordt reikhalzend uit-
gezien door de respectievelijke doelgroe-
pen. Nee, meer vanwege de enorme tegen-
stellingen. In de Privé wordt veel geschreven
over (veel teveel) nieuw geld, in de Virtus
wordt nooit gesproken over (te weinig) oud
geld; de Privé gaat vooral over echtscheidin-
gen en mensen die anderszins uit elkaar
gaan, de Virtus gaat over mensen die er alles
aan doen om verbonden te blijven. In de
Privé wordt alles gepubliceerd wat iedereen

liever privé had willen houden; de Virtus
gaat over de tremendous forces van het col-
lectief, welke kracht wij graag van de daken
willen schreeuwen (en dat ook doen via jaar-,
huis- en clubliederen). Zo’n klein land, zo’n
wereld van verschil. Ik zou zo graag het
niveau van de gemiddelde leesportefeuille
opkrikken, en het kan natuurlijk zijn dat door
de crisis een aantal hoogopgeleide reünisten
gedwongen wordt het kappersvak te gaan
beoefenen (dit past wel in ‘snoeien om te
groeien’) en uw lijfblad op hun wachttafel
leggen, maar ik denk toch dat het nog lang
duurt voordat de Virtus Nitor hairsalonfähig
wordt.

Jan Huisman (1973)
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Nee, het zou geen snoepreisje worden. Twintig
Leidse studenten, een gids en een predikant trok-
ken van 7 tot 15 maart jl. door Israël en de
Palestijnse gebieden. Niet voor een toeristentrip,
maar om te discussiëren, te proeven en te leren.
Alfred Pijpers van het Instituut Clingendael had
de groep al gewezen op de complexe en zorgwek-
kende situatie in het land. “De besprekingen tus-
sen de Israëli’s en Palestijnen lijken in het slot
gevallen te zijn,” merkte hij op tijdens een van de
bijeenkomsten voorafgaande aan de reis. Aan de
studenten om deze bewering zelf te ondervinden tij-
dens hun reis. 

Het idee van een studiereis met een groep Leden
van de vereniging bestond al langer en werd afge-
lopen jaar op initiatief van de toenmalige bestuurs-
gang voor het eerst uitgevoerd. Er bleek vanuit de
vereniging grote belangstelling te zijn voor zaken
elders in de wereld en een reis naar Israël en de
Palestijnse gebieden bleek goed op deze vraag in
te spelen. Voorafgaand aan de reis werden door de
bestuursgang en de Academische Commissie drie
lezingen georganiseerd, waarin verschillende the-
ma’s over de regio besproken werden. Zo kwamen
aan de orde de geschiedenis van de regio, de poli-
tieke situatie en de religieuze achtergronden die
het hele conflict nog ingewikkelder maken.

Wat de reis zo interessant maakte was dat er behal-
ve de gebruikelijke bezienswaardigheden zoals de
Dode Zee, de Massada, de oude stad van
Jeruzalem en het meer van Galilea als bakermat
van het christendom, ook bezoeken gebracht wer-
den aan de Universiteiten van Ramallah, Jeruzalem
en Tel Aviv en aan het vluchtelingenkamp Aida
nabij Bethlehem. In een regio waar gebeurtenissen
altijd gepaard gaan met emotie, waar beleving de
interpretatie en uitleg kleurt en vertrouwen in de
ander ontbreekt, wordt de eigen waarheid al snel
de enige waarheid. Voor ons als buitenstaanders
bijzonder interessant om met beide kanten in dis-
cussie te kunnen gaan. Dat een waarheid subjec-
tief is, wil immers nog niet zeggen dat het daarmee
geen factor is om rekening mee te houden. 

Al snel werden we met zo’n ‘waarheid’ geconfron-
teerd. Een schijnbaar onschuldige vraag over de
bouw van de barrière van onze kant werd aan
zowel Israëlische als Palestijnse zijde geheel anders
beantwoord. In Jeruzalem werd vurig gesproken
van een ‘hek’ en aan Palestijnse kant juist van een
‘muur’. Volgens de studenten van de Hebrew

University of Jerusalem was dit hek nodig als 
bescherming tegen terreur. Volgens de studenten
van de Birzeit University in Ramallah is de muur er
om land af te nemen, ze economisch af te snijden
en ze uiteindelijk te ruïneren. In de internatonale
politiek wordt de term barrière gebruikt, maar al
snel werd ons door beide kanten duidelijk gemaakt
dat wij, de anderen, door de media echt een ver-
keerd beeld hebben gekregen. 

Ook werd in de gesprekken die we hadden met de
studenten van beide kanten met geweldige passie
gepoogd ons te overtuigen van het slachtoffer-
schap van henzelf. De Israëli’s als slachtoffers van
een vermeend ‘internationaal onbegrip’ en de
Palestijnen als slachtoffers van die ‘onmogelijke’
Israëli’s. Soms wisten wij het ook allemaal niet
meer. Wie heeft er gelijk? En vertelt de geschiede-
nis ons niet iets anders? Wel werd ons duidelijk dat
de opgelopen pijn en trauma’s aan beide kanten
verwoord werden in deze subjectieve beleving van
de geschiedenissen. Met een historisch vergelijk
alleen komt een oplossing blijkbaar niet naderbij;
erkenning en herkenning lijkt minstens zo belang-
rijk.

Onze laatste avond brachten we door op het
strand van Tel Aviv. Al evaluerend konden we de
heer Pijpers geen ongelijk geven. Het lijkt inder-
daad een vastgelopen situatie. Enerzijds een
Israëlische regering die minder dan ooit tevoren
bereid lijkt tot teruggave van gebied en het opge-
ven van nederzettingen, anderzijds een Palestijns
gezag dat onderling verdeeld is tussen een macht-
strijd tussen Hamas en PLO en dan nog de zorg-
wekkende corruptie die er heerst. Het was een
indrukwekkende reis, waarin we veel gezien,
gehoord en geproefd hebben. Een land waarin
bijna alles een politiek smaakje lijkt te hebben,
zelfs de Turkse koffie en de Engelse thee die we
aan het eind van de dag dronken.

Muur, hek of barrière

TWINTIG LEIDSE STUDENTEN IN ISRAËL
Anne-Ruth Schüssler (aangekomen: 2006)

Groepsfoto van de leden die meewaren op reis bij het graf van
David Ben-Gurion
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Statistiek Minerva

Het PERSONEEL van SOCIËTEIT Aantal jaren werkzaam

Hans van der Meet, magazijnmeester 33 jaar

Gijs van der Plas, kok 30 jaar

Jan de Haas, gildemeester 21 jaar

Robbert van Roijen, kok 12,5 jaar

Pim Tuithof, Oudste bediende 12 jaar

Wim van Zwieten, hoofd administratie 8 jaar

Richard Janse, administratie 4 jaar

Annerieke van den Bosch, administratie 3 jaar

Andre van der List, huismeester 2 jaar

Aantal bezoekers Reünistenavonden
6 november: 260 heren

13 november: 300 heren

20 november: 290 heren

27 november: 260 heren & dames

De oudste dinerende jaarclub dit jaar:
Alice 1937

- KMT thema 2010: ‘de Neuzen’ van snotneus tot neusje van de zalm’
met 326 nullen waarvan 19 NKT’ers.

- Aantal jaarclubs: zestien - negen meisjesclubs, zeven jongensclubs. Dat is één meisjes-
club meer ten opzichte van vorig jaar.

Richtingen binnen de

studie rechten
Populairste studies

LSV Minerva

Biomedische
Wetenschappen

Bestuurskunde

Kunstgeschiedenis

Geschiedenis

Politicologie

HBO

Psychologie

Geneeskunde

Rechten

Fiscaal recht

Notarieel recht

Rechtsgeleerdheid

Rechten met een
minor
bedrijfsweten-
schappen

48%

19%

86%

9%

9%

5%
4%

3%
1%

2%
2%

6% 6%

Op basis van 869 Leden die hun studierichting hebben ingevuld. Op basis van 346 Leden met rechtenstudie.
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Het archief van de Leidse Studentenvereniging
‘Minerva’ is het op één na grootste privé-archief
van Nederland – wij moeten in Hare Majesteit onze
meerdere erkennen. De omvang van het archief is
eigenlijk niets anders dan indrukwekkend. Aan-
gezien men niets heeft aan een extreem omvang-
rijk maar ontoegankelijk archief, is er een elfkoppige
commissie die zich bezighoudt met de ordening
van de indeling van alle gearchiveerde stukken. Dit
stukje dient om u, corporaal reünist (m/v), een
inzicht te geven in de huidige bezigheden van de
commissie voor archief en museum. 

Het is inmiddels alweer een jaar of vier geleden dat
de Vereniging werd opgeschrikt door het zeden-
verbasterende nieuws dat er een schimmelinfectie
enorm huishield in het archief. Die schimmel heeft
kunnen ontstaan doordat de splinternieuwe instal-
latie om de luchtvochtigheidsgraad te reguleren
niet goed werkte. Deze treurige omstandigheid
leverde ons een saillante hoeveelheid werk op: het
hele archief moest worden ontruimd onder uiterst
arbeidsonvriendelijke omstandigheden, waarna
alle archiefstukken door een extern bedrijf gerei-
nigd werden. Toen alles weer schoon was, werd het
archief weer ingeruimd. De
schimmel heeft ertoe geleid
dat men tegenwoordig, wan-
neer men het archief betreedt,
vooraleerst de luchtvochtig-
heidsgraad controleert. 

Momenteel concentreren de werkzaamheden van
de archiefcommissie zich, naast het afhandelen
van verzoeken, vooral rond de reorganisatie, digi-
talisering en herindeling van de stukken.
Tweemaal per week (op maandag en woensdag)
gaan we aan de slag. Daarnaast speelt de archief-
commissie nog altijd een behoorlijk belangrijke rol
binnen de clubinauguraties. Hoe vervelend zou
het immers zijn, als aan twee jaarclubs dezelfde
naam zou geworden. De archiefcommissie
schaamt zich dan ook niet om in voorkomend
geval in te grijpen.

De LSV ‘Minerva’ is een vereniging die zich constant
laat inspireren door haar tradities. Daar is niets mis
mee, maar het vereist een historisch besef: men
dient zich te realiseren hoe en in welke context

deze tradities tot stand gekomen zijn. De vereni-
ging moet haar geschiedenis kennen, bijhouden
en onderhouden om haar hang naar traditie te
kunnen verantwoorden en rechtvaardigen. De
Archiefcommissie is indertijd in het leven geroe-
pen om zorg te dragen voor het behoud van deze
waarden. Gelukkig kunnen wij constateren dat het
verleden nog volop leeft, zowel onder de huidige
leden als onder de reünisten. Dit blijkt uit het feit
dat we nog steeds minimaal twee avonden per
week kunnen vullen met verzoeken van leden van
vroeger en nu.

De kostbaarste voorwerpen en documenten uit
onze verzameling worden reeds geruime tijd
ondergebracht bij het Regionaal Archief Leiden.
Hoe enthousiast wij ook zijn, uiteraard zijn er
beperkingen aan onze mogelijkheden hier binnen
Sociëteit. Het is daarom fijn dat we kunnen reke-
nen op de professionele werkzaamheden en advie-
zen van het RAL en op deze manier kunnen we
waarborgen dat zelfs de meest kost- en kwetsbare
archiefstukken de tand des tijds kunnen doorstaan.

Mocht u in het bezit zijn van artikelen, voorwerpen
of artefacten die verband houden met onze vereni-
ging en weet u geen toepassing voor deze parel-
tjes uit een al dan niet ver verleden, dan houdt de
archiefcommissie zich van harte aanbevolen. Wij
zijn te bereiken via de Ab-actis Collegii , voor vra-
gen, verzoeken en schenkingen.

Joep Ponten en Willem Rijnenberg
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De schimmel heeft ertoe geleid dat men tegenwoordig,
wanneer men het archief betreedt, vooraleerst de lucht-
vochtigheidsgraad controleert. 
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De Leidse ondernemer

INTERVIEW MET LEONOOR SPELDEKAMP Fred Nijkerk

Restaureren is een fascinerend vak, een soort recy-
clen van kunstwerken. Niet alleen schilderijen zo
dicht mogelijk in hun oorspronkelijke staat terug-
brengen voor instellingen of particulieren, maar
ook beelden, uurwerken, oud speelgoed of oude
orgels moeten zo goed en mooi mogelijk hun twee-
de leven in.

Geïnspireerd door haar grootouders

Drs. Leonoor Speldekamp – LSVM 1980 - ging na
haar doctoraal Kunstgeschiedenis in 1988, op zoek
naar een boeiende baan in haar vak. Geïnspireerd
door haar grootouders, die in Amsterdam een
gespecialiseerd bedrijf hadden in schilder- en
decoratietechnieken en met wie zij in de vakanties
musea bezocht, ontstond bij haar een eerste cultu-
rele vonk.

Na haar studie in Leiden en een richtingbepalend
bezoek aan het restauratieatelier van het
Haarlemse Frans Hals museum, kreeg zij de kans
om in Den Haag bij een gerenommeerd restauratie
atelier in de leer te komen. Met haar kunsthistori-
sche kennis als pluspunt, werd zij meteen in het
diepe gegooid. Daarnaast heeft zij gewerkt en
ervaring opgedaan bij verschillende musea en
instellingen, zoals het Frans Halsmuseum, het
Panorama Mesdag en de Oranjezaal in het Paleis
Huis ten Bosch; maar ook nog op vele andere plaat-
sen waar restauratiewerk gevraagd werd. In die
tijd, in 1993, vestigde zij zich als zelfstandig restau-
rator in Den Haag.

Passie voor het restaureren

Restaureren is een veelzijdig beroep en ieder schil-
derij is weer anders. Het is voor haar een echte pas-
sie; of het nu gaat om het verwijderen van dikke
vergeelde vernislagen - waarbij de heldere kleuren
weer tevoorschijn komen zoals de kunstenaar het
ooit bedoeld had -, het consolideren van losse verf-
deeltjes, het herstellen van een scheur, het afne-
men van oppervlaktevuil - zoals een donkere laag
nicotine -, of een steundoek aanbrengen - het
zogenaamde ‘bedoeken’ -, elke actie is een uitda-
ging die eruit bestaat om met zo min mogelijk
ingrepen het beste resultaat te bereiken. Daarnaast
is het belangrijk, dat een ingreep reversibel is,
zodat een handeling in de toekomst weer omkeer-
baar is. Het gaat immers om de integriteit van het
kunstwerk.

Mondriaan restauratie project

Naast haar restauratiewerkzaamheden in haar eigen

atelier aan huis, is zij twee dagen in de week werk-
zaam als restaurator in vaste dienst bij het Haags
Gemeentemuseum. De toch al prachtige collectie
van het HGM omvat voorts niet minder dan 159
schilderijen van Piet Mondriaan (1872-1944).
Hiervan zijn 124 Mondriaans afkomstig uit een
legaat van de Amsterdamse makelaar in onroerend
goed, Salomon Slijper, die in 1971 overleed.
Hierdoor bezit het HGM de grootste verzameling
Mondriaans ter wereld. In 2000 kwam daar het veel
besproken – o.a. door de hoge aankoopprijs - laat-
ste werk van Mondriaan, ‘Victory Boogie Woogie’, bij.
Nu werkt Leonoor met haar collega’s aan het zgn.
Mondriaan Restauratie Project, met als doel de
conditie van alle Mondriaan schilderijen te optima-
liseren. Eerst werd gedurende een half jaar een
zgn. ‘Conditiescan’ gemaakt en daaruit vloeide het
‘Behandelplan’ voort, financieel gesteund door de
Bank Giro Loterij. 
Behalve dat het project allereerst een stabiele col-
lectie oplevert, genereert het werk ook veel infor-
matie over de techniek van Mondriaan, waardoor
het atelier tot een wereldvermaard kenniscentrum
is geëvolueerd. 
Na het Mondriaan Restauratie Project, dat nog zo’n
twee jaar zal duren, staat het volgende plan al weer
in de steigers: het restaureren van de bekende
HGM collectie van de vele schilderijen uit de 19e
eeuw, de ‘Haagse School’.
En ieder nieuw restauratie project is voor Leonoor
en haar collega’s weer een nieuwe en welkome uit-
daging.

Leonoor Speldekamp in het Haags Gemeente Museum, met
een door haar gerestaureerde Mondriaan uit 1921, getiteld:
‘Compositie met rood, geel, blauw en zwart’. Olieverf op doek,
80 x 50 cm. Foto: Lidwien Speleers.
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De onbekende reünist?

INTERVIEW MET PROFESSOR DR. LEONARD BLUSSÉ Sanderijn Vermeeren

In een Virtus Nitor met als thema ‘historie’ mag een
hoogleraar geschiedenis aan de Leidse Universiteit
zeer zeker niet ontbreken. We benaderden profes-
sor Blussé voor een interview en onmiddellijk liet
hij weten mee te willen werken. Dan ben je als
redactie natuurlijk blij, want met dit thema is een
rasechte historicus, die bereid is een bijdrage te
leveren, natuurlijk de slagroom op de taart.

Saillant detail was dan ook dat Blussé in het begin
van ons gesprek al direct aangaf helemaal geen
historicus van oorsprong te
zijn. In zijn Leidse tijd (1965-
1970) studeerde hij Chinees
en Japans, vervolgens
antropologie in Taiwan en
uiteindelijk is hij pas later
aan de universiteit van
Kyoto echt geschiedenis
gaan studeren. Binnen de
sinologie hield hij zich wel
al bezig met de geschiede-
nis van Europees-Aziatische
betrekkingen. Nu is hij ech-
ter hoogleraar Geschiede-
nis in de Europees-Aziatische
betrekkingen en bovendien
nog altijd zeer betrokken
bij onze Vereniging. Toch zal
hij voor de gemiddelde reünist wellicht niet direct
een bekende zijn, alle reden om daar een einde
aan te maken en een gesprek aan te gaan over de
rol van geschiedenis in deze tijd.

Er wordt door sceptische wetenschappers wel

beweerd dat geschiedenis geen wetenschap is,

omdat niets nieuws wordt bedacht en alles al

gebeurd is.

“Dat is een hele domme opmerking natuurlijk. De
historicus houdt zich bezig met processen van ver-
andering. Om die te kunnen begrijpen moet je juist
naar het verleden kijken door de eeuwen heen of
korter geleden. Dat maakt de historicus ook inzet-
baar op heel veel terreinen. Want als je een histori-
cus een vraag voorlegt, probeert hij aan de hand
van het beschikbare materiaal een antwoord te for-
muleren. Natuurlijk is het materiaal vaak niet voor-
handen en moet de historicus op zoek naar bron-
nen. Je ziet historici ook op allerlei plekken in de

maatschappij, onze huidige premier en vice-pre-
mier, maar ook onze vorige premier zijn allen histo-
rici.“

Is geschiedenis nog wel van deze tijd? Heeft het

niet toch een wat stoffig imago?

“Ja, dat is wel een beetje een probleem. Men denkt
al snel, juist in deze tijd van automatisering en
internet: als ik het niet weet, zoek ik het wel even
op. Het gevolg daarvan is dat mensen, ook op
vooraanstaande posities, niet de samenhang en de

context van allerlei proble-
men begrijpen, omdat ze er
domweg niet voor zijn
opgeleid. Historici zijn dat
wel. Daarom is het ook zo
jammer dat er op school
steeds minder tijd aan alge-
mene ontwikkeling wordt
besteed. Voor de studie
geschiedenis is dat een ver-
eiste. We leren studenten
gebeurtenissen en proble-
men in de tijd te plaatsen,
door onderzoek te doen en
niet alleen maar uren achter
de computer op Wikipedia
te dwalen. Dus juist in deze
tijd is geschiedenis een hele

nuttige studie. Je moet je het liefst wel binnen de
geschiedenis verder specialiseren, maar dat doen
ook veel mensen. Gelukkig zien veel studenten
toch het belang van deze studie in, want binnen de
faculteit der geesteswetenschappen hebben wij
verreweg de meeste studenten.

Is de geschiedenisstudent nog altijd dezelfde?

Ik merk wel heel duidelijk dat de studenten die
beginnen aan geschiedenis veel minder goed geë-
quipeerd zijn dan pakweg twintig jaar geleden.
Vroeger werd op de middelbare school toch wel
verwacht dat je een hoop parate kennis had en
jaartallen kende. Dat is nu niet meer zo, nu moeten
leerlingen alles opzoeken en daarmee is de parate
kennis erg vervaagd. Begrijp me niet verkeerd, ik
denk dat contacten via internet met allerlei men-
sen van verschillende pluimage ook een verrij-
king kunnen zijn, maar ik vraag me wel eens af
hoe diepzinnig die contacten nou eigenlijk zijn.
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Hoe blijft u zelf bij als geschiedkundige van deze

tijd?

“Met het soort baan dat ik heb, moet je er voor zien
te zorgen dat je internationaal op een hoog niveau
kan meedraaien en met je onderzoek en publica-
ties inspeelt op wat er internationaal gaande is. Ik
ben sinds 1998 ook bijzonder hoogleraar aan de
Universiteit van Amoy in China en in 2005/06 heb
ik een jaar op Harvard les gegeven. Tegelijkertijd
moet je ook proberen om contact te houden met
de ontwikkelde Nederlandse lezer door het schrij-
ven van toegankelijke boeken zoals Nederlanders
Overzee, Bitters Bruid en Retour Amoy. En ik word
toch ook wel met enige regelmaat gevraagd door
mensen uit het bedrijfsleven om mijn visie op ont-
wikkelingen in Azië te geven. De economische ont-
wikkeling daar staat hier natuurlijk ontzettend in
de belangstelling. Ik heb vanaf mijn studietijd de
verschillende landen in Oost en Zuidoost Azië op
zien komen en die kennis van veranderende pro-
cessen wordt gelukkig nog steeds op zijn waarde
geschat.”

Wat verder nog ter tafel kwam.

Nog enige tijd praten wij door over de rol van het
jaar 1965 in de Nederlandse geschiedenis, over zijn
visie op het beleid van de universiteit, maar ook
over dat het zijn jaar was dat het scheren van nul-
dejaars wilde afschaffen en dat nota bene het col-
legium daarom is afgetreden. Zoals het een histori-
cus betaamt zijn zijn verhalen doorspekt met voor-
beelden uit het verleden en aardige anekdotes. Ik
zou er nog pagina’s over vol kunnen schrijven. Ik
had echter mijn redactie beloofd het artikel kort te
houden. Dank aan onze ‘rasechte’ historicus die bij
deze een beetje minder een onbekende reünist is
geworden.



Leiden is al eeuwenlang een bolwerk van literatuur;
de aloude Almanak maar ook dit blad 1) zijn daar
getuige van. Nog steeds zijn er onder de ruim
12.000 lezers van Virtus Nitor vele schrijvers van
boeken, maar wij moeten ze te dikwijls met een
lampje zoeken. 

Golfen, golfte, gegolft

Lisman stipt ook twijfelgevallen aan en verkeerde
uitdrukkingen die toch gemeengoed zijn gewor-
den, zoals: ‘U (2e persoon) hebt zich (3e persoon)
vergist’. De vermaning bij tunnels: ‘...ontsteek uw
lichten...,’ is behoorlijk verouderd; toen de auto’s
nog carbidlampen hadden klopte dit, maar elek-
trisch licht wordt niet meer ontstoken!
En er staat veel goede – taalkundige – raad in dit
amusante boek: bijvoorbeeld waar zet je de dub-
bele aanhalingstekens in: ‘Jan heeft “ga je mee?”
gezegd. Dus eerst het vraagteken dan de dubbele
komma’s. En dans je nou naar ‘de’ of naar ‘het’ pij-
pen van iemand? En wat vindt U van : Golfen/golf-
te/gegolft? Golf en golfen spreek je uit met de g
zoals in dat andere Engelse woord: game, en de ‘f’
aan het eind van een werkwoordsvorm wordt
nooit uitgesproken als een ‘v’ . En niet gegolfd,
want denk aan wat u leerde op de lagere school:
zwakke werkwoorden die een stam hebben die
eindigt op de klank van een van de medeklinkers
uit het woord ‘kofschip’ (k, f, s, ch of p) worden ver-
voegd met een ‘t’

Kortom, dit boek is een aanrader (geen aanrander),
en tot slot raadt Frans U af om: ‘surveillance van
betaling aan te vragen’.

Entrekoo en kipfilee. Door Frans Lisman. Gebonden, 160
bladzijden, met trefwoorden register. Uitgave Boekhandel
Jansen & de Feijter, Velp, Juni 2010; T. 026-362 89 59. Prijs 
€ 14,50. Te bestellen via www.eenpassievoorboeken.nl .
ISBN 978-90-804188-8-2.

NOTEN: 
1 Zie ook de Winter editie van Virtus Nitor 2009/2010 met

als thema ‘Tweehonderd jaar studenten literatuur’.
Uiteraard zijn ook het Reünistenblad ‘Leidraad’ en
‘Mare’ exponenten van Leidse letteren.

2 VOEKS staat voor: Vereniging Oud-Employés
Koninklijke Shell.

Boekbespreking

SCHREEF U EEN BOEK? Fred Nijkerk
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Frans Lisman met zijn boek Antrekoo en Kipfilee

Antrekoo en kipfilee

Wij starten met een ons recent toegezonden boek
van Frans Lisman (LSC 1959) dat in 2010 verscheen
onder de intrigerende titel: ‘Antrekoo en kipfilee.
Peinzingen over optimaal en pessimaal taalge-
bruik’. Uiteraard is dit literair gesproken een scherts-
titel, maar het wil illustreren wat er in de volks-
mond van onze taal verhaspeld, verbasterd en ver-
minkt wordt.

Frans Lisman (LSC 1959), doctoraal rechten in 1965,
heeft naast zijn zakelijke leven – o.a. Shell en Billton
– altijd geschreven en met succes. Vooral taal
(on)kunde heeft zijn interesse en sinds 2004
schreef hij maandelijks een artikel over gesproken
of geschreven bijzonderheden in de Nederlandse
taal, in het blad Voeksnieuws 2), dat wordt toege-
stuurd aan de ruim 21.000 Nederlandse gepensio-
neerden van Koninklijke Shell. In de tien voorbije
jaren heeft dit geleid tot een 65-tigtal artikelen, die
op veler verzoek nu in een boek zijn gebundeld,
met als extra een 25-tal ‘ergernissen’ zoals: ‘Op
rampkoers?’

Het is geen boek geworden om achter elkaar uit te
lezen, ieder hoofdstuk heeft een eigen, dikwijls
hilarisch onderwerp. Zo citeert hij iemand die
beweert dat hij: ‘... een brief van ‘Gedupeerde
Staten kreeg...’ en de veroordeelde die volgens de
krant: ‘... in castratie ging…’ en een ander beweer-
de: ... een stuurverkrachter op zijn nieuwe auto te
hebben’...

OPROEP

Wellicht schreef u, als LSVM Reünist, in 2010 een 
- niet vaktechnisch - boek. Stuur het ons dan ter
recensie toe; drs. Frans Lisman verklaarde zich
bereid het voor dit blad te recenseren. Per nummer
van V.N. is er echter maar plaats voor 2 recensies.

Redactie
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Verleden&heden in beeld

“Sempre gala 8 december 1926”

“Sempre gala 4 december 2009”

Prof. E. Sluyterman (92) sprak
als oudste reünist de zaal toe;
op 6 november 2010 
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Leidsche Studenten Rugby Gezelschap viert 50 jarig bestaan

Eind 1959 organiseerde de Delftse Studenten Rugby Club een
seven-a-side toernooi waarvoor enkele Leidse ‘kenners’ van het
spel werden uitgenodigd. Het werd een groot succes: Leiden
won het toernooi. Een paar maanden later was het tijd voor een
return. Oude voetbalshirts werden aangeschaft, nieuwe
enthousiastelingen gevonden. Op 14 oktober 1960 was het
Leidsche Studenten Rugby Gezelschap een feit.

Afgelopen oktober vierde het LSRG zijn 10e lustrum. Met de
Nederlands Studenten Heineken Cup op het Palenpadje (het
complex van het LSRG), een lustrumgala op Sociëteit en een
wedstrijd tussen oud en huidig LSRG om ‘het gevoeltje’ met
elkaar te delen. De opkomst (meer dan 100 reünisten) was over-
weldigend en bewijst maar weer eens de hechte band die rug-
by’ers onderling hebben. Om het enthousiasme en de betrok-
kenheid onder reünisten vast te houden heeft LSRG een stich-
ting opgericht. Kijk voor meer informatie op www.lsrg.nl. En
uiteraard bent u te allen tijde welkom om op het Palenpadje bij
de wedstrijden te komen kijken.

“Clubinauguraties januari 1991: club Bolster”

“Clubinauguraties oktober
2010: Een eerstejaars pro-
beert zijn clubschild te pak-
ken te krijgen.”

“De Zaal: El Cid week augustus 2010” 

Jan Willem v.d. Velde, reünist uit 1968, houdt de bal
klemvast.

“De Zaal: onbekend jaartal”
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Agenda

18 december 2010 L.S.C. Dies 1970

8 januari 2011 Reünistenavond 1979-1988

15 januari 2011 Reünistenavond 1989-2000

11 maart 2011 L.S.V.M. Dies 1972
22 oktober 2011 L.S.C. Dies 1961

REÜNISTENFONDS CONTRIBUTIE
Acceptgiro’s: eind januari 2011
Automatische incasso’s: eind maart 2011 (Ook Leden voor het Leven)

De contributie voor 2011 kan tót 1 juli 2011 worden voldaan.

Haagse Reünisten opgelet!

Evenals vorige jaren is er ook in 2011 weer een Haagse viering van de Leidse Dies.

Datum: donderdag 10 februari 2011, 17.30 uur.

Locatie: Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Plein 24, ’s-Gravenhage.

Dresscode: Tenue de Ville.

De Praeses Collegii 2009-2010, Evelien Sandberg, zal een causerie houden!

Er wordt speciaal ook aandacht besteed aan de jongere Reünisten.

Voor nadere gegevens en aanmelden zie http://8februari.nl

Het Haags 8 Februari Comité:

Chris R. Staalman
Ineke Rinzema
Hans Henk de Boer.
email: haagse@8februari.nl.

Gezocht: Trainer-coach Leidse Studs Dames 1
Wij zijn een enthousiast hockeyteam met veel talent. We spelen 3de klasse en willen graag meer
uit ons spel halen. We hopen weer naar de 2de klasse te promoveren. Dit is zonder coach erg
lastig. Het gaat om twee keer per week trainen: dinsdag en donderdag avond (van 20:00 tot
22:00) en wedstrijd op zondag. Er staat een ruime vergoeding tegenover. Mail voor meer infor-
matie naar: meike_westra@hotmail.com
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GOUD 1961, 1961 GOUD

September 1961, het jaar waarin wij aankwamen in Leiden, was een cruciaal moment in de geschie-
denis van het LSC. Toen werd besloten het oude, door brand geschonden gebouw af te breken en
door nieuwbouw te vervangen. Toen werden ook 280 man samen een uniek jaar dat nu de gouden
diës in het verschiet heeft. 
Op zaterdag 22 oktober 2011 is het zover en zal het jaar 1961 vieren dat wat een gouden potentie
had, ook goud werd!
Een contactgroep met vertegenwoordigers van alle jaarclubs is gestart met de eerste voorbereidin-
gen voor dit festijn, met een programma dat voor iedere jaargenoot aantrekkelijk is. 
De locatie is natuurlijk Leiden. Volgens de plannen zien wij elkaar ’s middags in de Academie voor een
mini-college en debat in het Groot Auditorium en aansluitend een ‘high tea’ in de receptiezaal daar-
naast. Daarna is er voor hen die willen, een borrel en diner op Sociëteit Minerva, die dan exclusief
voor ons jaar is gereserveerd.
Meer informatie is te vinden op de website www.leiden1961.nl.
Daarop ook vragen over het adressenbestand van ons jaar, dat wij graag met ieders hulp willen ver-
volledigen.

Nader nieuws volgt in de VirtusNitor van voorjaar 2011.

Jaarabactiaat: rogier@chorusconsult.eu

SELAMAT SIANG TUAN-TUAN,

De 21e oktober van het jaar 1860 is een datum om niet snel te vergeten. Om precies te zijn werd dat jaar
het roemruchte gezelschap India Orientalis opgericht! Een datum welke ook dit jaar, wanneer wij het
150 jarig bestaan van het ‘Amicitia in Exilio’ vieren, niet ongemerkt voorbij is gegaan. Daarom heeft het
het Perhimpoenan een bestuur aangesteld dat zich met de viering van deze Ulang Tahun in 2011 gaat
bezig houden. Het ontbreekt hen echter aan een up-to-date reünisten bestand. Via deze weg zouden
wij graag met hen in contact komen die in deze afgelopen 150 jaar zijn toegetreden tot dit gezelschap
zodat de viering van het lustrum in het voorjaar door velen van u bezocht kan worden. Dit kunt u doen
door u aan te melden via www.reunistminerva.nl of door een brief te sturen naar onderstaand adres.
Hopelijk mogen wij velen van u toevoegen aan het adressenbestand!

Hormat saja!

Het Perhimpoenan,

namens hen,
B.J.F.E. Käller
Gerecht 12, 2311 TC Leiden
+31(0)642447562 / +31(0)715140137
bjkaller@hotmail.com



Statistieken Reünistenfonds www.reunistminerva.nl

Zoals u hierboven kunt zien zijn er jaarlijks vele reünisten die het Reünistenfonds steunen. Namens de
Vereniging en Sociëteit wil ik u langs deze weg danken voor uw steun, die onmisbaar is voor het voortbestaan
van Minerva. Met veel plezier hebben wij tijdens de reünistenavonden het unieke speldje voor de contribuan-
ten van het Reünistenfonds aangeboden. Wij hopen dat u dit met trots zult dragen. Indien u het niet heeft ont-
vangen, kunt u mij dit laten weten door een mail te sturen naar reunisten@lsvminerva.nl; dan sturen wij u het
speldje alsnog toe.

Hierboven kunt u ook zien dat minder dan een derde van de reünisten die heeft aangegeven de contributie per
acceptgiro te willen voldoen, deze ook uiteindelijk (op tijd) voldoen. In de agenda kunt u zien dat u de uiterste
betalingstermijn voor de contributie van het Reünistenfonds elk jaar op 1 juli staat vastgesteld.

Om uw en onze administratie te vergemakkelijken bieden wij u hierbij de mogelijkheid het voldoen van uw
jaarlijkse contributie automatisch in te stellen. Tevens ondersteunt u hiermee - door de afname van het aantal
papieren acceptgiro’s - ons project ‘Groen Minerva’, wat u in de bijdrage van onze Quaestor Collegii heeft 
kunnen lezen.

U kunt onderstaande strook invullen en opsturen naar:
LSV Minerva t.a.v. Administratie Reünistenfonds

Breestraat 50

2311 CS Leiden

Uw contributiekeuze kunt u tevens wijzigen via www.reunistminerva.nl door in te loggen met achtereenvol-
gens uw achternaam, uw aankomstjaar en uw wachtwoord. Indien de gegevens niet meer in uw bezit zijn, kunt
u ons een e-mail sturen en leveren wij u deze.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - knippen langs deze lijn - - - - - - -
Jaarlijkse contributie Stichting Reünistenfonds Minerva

Naam: (M/V)

Jaarclub: Jaar:

Adres: Postcode:

Plaats:

Emailadres: Datum:

O Ja, ik geef het Reünistenfonds toestemming om de jaarlijkse contributie van het Reünistenfonds automatisch van
mijn rekening af te laten schrijven. Dit tot wederopzegging. Het incasso vindt jaarlijks plaats in de maand maart.

Naam:

Bank: Rekeningnummer:

Bedrag (min. € 25,-): Handtekening:

NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving
– zonder opgaaf van redenen – bij mijn bank terug te vorderen.

28.350 Reünisten in database 

1.445 Contribuanten voor het leven

17.033 Reünisten die een acceptgiro ontvangen voor de contributie
Hiervan voldoen ongeveer 5000 reünisten de acceptgiro (± 30%)

1129 Contributie per automatische incasso{


