Anna Elisabeth Groll, keldergraf 117H, vak B
Stichtster en naamgeefster van de Annakliniek
Personalia
Geboren: 14 september 1856 te Batavia (Jakarta)
Dochter van: Johannes Groll (1814-1885) en Wilhelmina Henriëtte Temminck (1830-1912)
Ongehuwd
Overleden: 16 januari 1937 te Leiden
Begraven: 20 januari 1937
Samenvatting
In de tijd dat de begraafplaats Groenesteeg in gebruik was, treden in het maatschappelijk leven veel minder vrouwen dan mannen op de voorgrond. Een van de
uitzonderingen hierop is Anna Groll, een markante figuur in Leiden, die voor deze
stad veel heeft betekend. Een geëmancipeerde vrouw avant la lettre.
Anna Groll, geboren in het voormalige
Nederlands-Indië, komt op driejarige
leeftijd met haar ouders naar Nederland.
In 1866 gaat het gezin in Leiden wonen,
waar Anna op kostschool gaat. Ze kiest
niet voor de klassieke vrouwenrol, maar
gaat op een kantoor, waar ook haar
vader werkt, administratief werk doen.
Na de dood van haar vader in 1885 moet
ook Anna hiermee stoppen, want
diploma’s heeft zij niet.
Daarom gaat zij bij het Instituut voor
Accountants in Amsterdam studeren.
Portret Anna Groll
Met de daar behaalde aktes kan ze zeer
(geschilderd
door Frans Oerder, 1934)
waarschijnlijk worden beschouwd als de
eerste vrouwelijke accountant in Nederland.
Anna wordt omstreeks 1900 penningmeester van Mathesis Scientarium Genitrix,
waar zij de orthopedisch chirurg Murk Jansen ontmoet. Beiden zijn zeer begaan met
het lot van misvormde mensen, richten de Vereniging van Misvormden op en maken
zich sterk voor een kliniek voor orthopedie. Die komt inderdaad tot stand, mede
dankzij aanzienlijke financiële privé bijdragen van Murk Jansen en Anna Groll. Op 26
juli 1928 legt Anna de eerste steen van de kliniek, die als eerbetoon aan haar
inspanningen de Annakliniek gaat heten. Tot op hoge leeftijd blijft Anna actief voor
haar kliniek. Op haar tachtigste verjaardag wordt ze geridderd in de Orde van Oranje
Nassau. Enkele maanden daarna overlijdt Anna Groll. Haar begrafenis op de
begraafplaats Groenesteeg trekt vele belangstellenden.

Volledige versie
Ouderlijk gezin
Anna Groll wordt op 14 september 1856 te Batavia geboren, waar haar vader
Johannes Groll, een oud marineofficier, ingenieur is bij de Gouvernementstelegrafen. In 1859 krijgt Anna’s vader een baan in Nederland bij de NederlandsIndische spoorwegmaatschappij. Anna heeft nog twee oudere broers. Het gezin gaat
in Haarlem wonen. Na nog even in Utrecht te hebben gewoond, verhuist het gezin in
1866 naar Leiden. Vanaf 1878 wonen zij op het statige Rapenburg, op nummer 4.

Geboorteakte

De familie Groll
Anna staande tweede van links tussen twee broers;
staande rechts haar oudste broer met zijn vrouw

Portretten van de ouders van Anna Groll (ca. 1875)

School en werk
Anna gaat, zoals toen gebruikelijk voor meisjes uit
haar kring, ter voltooiing van haar opvoeding naar
een meisjesinternaat. Middelbaar en hoger onderwijs is in die tijd alleen voor jongens weggelegd.
Anna voelt echter weinig voor de op kostschool
onderwezen huishoudelijke taken en nog minder
voor het huwelijk. Ze doet liever administratief werk
en vindt daarvoor begrip bij haar vader die haar
daarin aanmoedigt en steunt. Zijn werk brengt hem
geregeld in contact met allerlei autoriteiten en
financiële instellingen. Hij betrekt zijn dochter bij zijn
werkzaamheden en dat geeft Anna veel voldoening.
Maar als haar vader in 1885 overlijdt moet Anna dit
werk helaas opgeven.
Portret van de 15-jarige Anna

Eerste vrouwelijke Nederlandse accountant
Anna gaat een aantal jaren reizen maken, onder andere naar haar geboorteland
Nederlands-Indië, maar ze mist toch haar werk. Zonder opleiding is het lastig om een
baan in de administratieve sector te vinden en daarom gaat Anna zich scholen. Ze
haalt in 1898 aktes voor boekhouding, handelscorrespondentie en stenografie, en in
1903 slaagt ze ook voor het examen handelswetenschappen aan het Nederlands
Instituut voor Accountants te Amsterdam. Met deze diploma’s is ze vermoedelijk de
eerste vrouwelijke Nederlandse accountant.
Murk Jansen
In 1905 wordt Anna Groll penningmeester van
Mathesis Scientarium Genetrix (MSG), een oud
wis-, bouw-, natuur- en tekenkundig genootschap in Leiden. Daar ontmoet zij de orthopedisch chirurg dr. W. Murk Jansen (1867-1935),
die evenals Anna Groll zeer begaan is met het
lot van misvormde mensen. Deze gemeenschappelijke interesse is het begin van een
lange samenwerking. Anna verzorgt zijn administratie en vertaalt zijn wetenschappelijke publicaties.
In 1919 richten zij, samen met anderen, de
Vereniging van Misvormden op. Murk Jansen
wordt de voorzitter en Anna Groll de secretarispenningmeester. Deze functie zal zij tot haar
overlijden uitoefenen.
Dr. Murk Jansen

Onderzoek en Annakliniek
In de periode 1920-1922 werkt Anna mee aan een onderzoek naar het aantal
misvormden onder Leidenaars en Rotterdammers. In een uit dat onderzoek
voortkomend artikel in het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en
Kinderbescherming toont Anna Groll aan dat het aantal misvormden in Nederland
veel hoger moet zijn dan tot dat moment werd aangenomen.

Artikel Anna Groll (begin)

Artikel Anna Groll (eind)

Samen met Murk Jansen gaat Anna zich sterk maken voor een speciale kliniek
voor orthopedie. De textielbaron Bosman is bereid een deel van zijn landgoed bij de
Rijnsburgerweg, op de grens van Leiden en Oegstgeest, af te staan voor de
vestiging van zo’n kliniek. Anna doneert uit eigen middelen twintigduizend gulden.
Op 26 juli 1928 legt Anna de eerste steen en anderhalf jaar later gaat de kliniek, die
Annakliniek gaat heten, open.

Eerste steenlegging van de Annakliniek op 26 juli 1928
(Anna Groll in het midden met zwart hoedje en witte sjaal)

De Annakliniek wordt de bakermat van de orthopedische chirurgie in Nederland.
De kliniek heeft zeventig bedden, een eigen orthopedische werkplaats en ontwikkelt
zich verder als opleidingslocatie. In 1977 wordt de kliniek geïntegreerd in het Academisch Ziekenhuis Leiden, dat in 1998 LUMC gaat heten.

De Annakliniek voor orthopedie aan de Mezenlaan

Woonadressen
Anna Groll woont, na haar periode op het meisjesinternaat, bij haar ouders. Vanaf
1878 is dat op Rapenburg 4. Nadat zowel haar vader, al in 1885, als haar moeder, in
1912, zijn overleden, wordt het Rapenburghuis verkocht aan de Nederlandsche
Christelijke Studentenvereniging.
Anna gaat dan tijdelijk op Boerhaavelaan 3 wonen in een pand waar later ook
Murk Jansen gaat wonen en zijn praktijk vestigt. Een gevelsteen herinnert hier nog
aan en heeft als tekst
IN DIT HUIS LEEFDE EN WERKTE DE ORTHOPEDIST
DR. MURK JANSEN
STICHTER EN LEIDER VAN DE
VERENIGING VOOR MISVORMDEN
EN VAN DE ANNA-KLINIEK
Anna Groll geeft de bekende Leids architect Jesse opdracht om voor haar een
villa, Boerhaavelaan 1 (het latere vrouwenopvanghuis Rosa Manus), te bouwen.
Anna betrekt dit pand in 1915. De laatste jaren van haar leven woont Anna Groll in
de Vinkenstraat 8, vrijwel naast haar Annakliniek.

Rapenburg 4

Boerhaavelaan 3

Boerhaavelaan 1

Laatste jaren
Tot op hoge leeftijd blijft Anna Groll actief voor de Annakliniek. Op 14 september
1936 wordt zij, bij haar tachtigste verjaardag, geridderd in de Orde van OranjeNassau. Enkele maanden later, op 17 januari 1937, overlijdt Anna Groll. Onder grote
belangstelling wordt zij vier dagen later op de begraafplaats Groenesteeg begraven
in keldergraf 117H, het graf waarin ook haar ouders begraven liggen. Een twintigtal
bloemstukken wordt voor de kist uit grafwaarts gedragen.
Een bijzondere vrouw met vele voortreffelijke eigenschappen, zo kopte het
Leidsch Dagblad na haar overlijden. Het dagblad vermeldt verder het volgende. Ze
heeft een grote rol gespeeld in de bevordering van de orthopedische zorg, met als
kroon op haar werk de stichting van de Annakliniek.

Het gebouw is inmiddels afgebroken, maar de naamgeefster leeft nog voort,
zowel via de Stichting Anna Fonds, een fonds dat subsidies verstrekt voor
Nederlands orthopedisch onderzoek en educatie als via een straat die naar haar is
genoemd: de Anna Grollstraat, gelegen op het terrein van het LUMC, tegen de
spoordijk en tussen de Joop Walenkamptunnel en de Bargelaan.

Overlijdensadvertentie
(Leidsch Dagblad 16-01-1937)
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