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Gerrit Docter en Ron den Burger vergastten de leden tijdens de nieuwjaarslunch op 

een pianoconcert, met onder meer ‘Morgenstemning’ uit de Peer Gynt Suite van 

Edvard Grieg (Foto: Peter Pasman) 
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Van de bestuurstafel 
 
Het jaar 2017 ligt inmiddels al weer geruime tijd achter ons. De excursie naar 
het gastenverblijf werd van weerskanten zeer gewaardeerd. De terugblik op 
onze geschiedenis leverde - vooral dankzij de research van Rian Veninga over 
de beginperiode - veel boeiende informatie op. We weten nu beter wat onze 
achtergrond is en dat is voor het bepalen van de toekomst altijd nuttig. 
 
De kerstkaart is alweer een derde in een nieuwe traditie. Op verzoek van het 
bestuur heeft in 2015 Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier een foto voor 
deze kaart gemaakt. Bob Venhuizen bleek tijdens onze dagtocht in 2016 een 
beeld te hebben vastgelegd die als kerstkaart zeer geschikt was en Epie 
Boven heeft afgelopen jaar tijdens de dagtocht een aantal foto’s geleverd die 
goed in het Nieuwjaars-thema pasten. U wordt allen uitgedaagd  voor 
december 2018 een mooie, geschikte foto in te leveren.    
 
De nieuwjaarsbijeenkomst zal nog eens aan het eigen succes ten onder gaan. 
Er waren 107 aanmeldingen op de sluitingsdatum en het is zowaar gelukt om 
deze in de foyer een plekje te geven. Door verhinderingen op het laatste 
moment konden ook alle mensen die op de wachtlijst stonden alsnog 
meedoen. Rob Meijer is er tot laat op de maandagavond mee bezig geweest. 
Mede dankzij het fraaie concert van Gerrit Docter en Ron den Burger en de 
faciliteiten die de kapel van het ziekenhuis bood was het een geslaagde 
bijeenkomst. Ook de welwillendheid van Wouter Bos om de stand van zaken in 
VUmc toe te lichten en vragen te beantwoorden werd zeer gewaardeerd. 
 
Wij zien het programma van 2018 deze winter en voorjaar met vertrouwen 
tegemoet. Heeft u vragen of suggesties laat ze horen. Binnenkort zal op onze 
website het bestuur met namen, foto’s, contactgegevens en 
verantwoordelijkheden te vinden zijn, zodat contact doelmatiger en makkelijker 
zal zijn. 
 
Ik hoop u in 2018 vaak te zien.  
 
An Greven, voorzitter 
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Bijeenkomsten voorjaar 2018 
 

De locatie van de lezing in maart is wederom in het hoofdgebouw, dit keer op 
de elfde etage. De inloop met koffie en thee en de borrel na afloop zijn op de 
begane grond van het hoofdgebouw. Bij de hoofdingang heet een bestuurslid 
u welkom en wijst u de weg.  
Dag en tijd blijven ongewijzigd. Dus iedere eerste dinsdag van de maand 
inloop met koffie en thee om 13.30 uur en een lezing van 14.00 tot 15.00 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje wat na te 
praten.  
 
6 maart  Jaarvergadering gevolgd door een lezing door Frans Meijman, 

hoogleraar huisartsgeneeskunde, ‘Perceptie van risico’s bij 
patiënten’. Locatie: HG 11A24 

 
3 april Lezing: José de Boer, conservator VUmc, ‘Kunst in VUmc’. 

Locatie: HG 2A24 
 
1 mei   Lezing: Nico van Straalen, hoogleraar evolutiebiologie.  
   Locatie: HG 2A24 
 
5 juni Rondleiding: Kinderstad door stadhouder Marijke Peer. 

Locatie: HG 05A24 
Wilt u via e-mail een reminder ontvangen / op de hoogte blijven van last minute wijzigingen 

dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan seniorenvuvumc@gmail.com 

 

Bestuursmededelingen 
 
Overleden 
Mevrouw T. Bosma-Vink, Amstelveen 
Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd 
 

Nieuwe leden 
Mevrouw D. Bosch, Oegstgeest, de heer P. Rigter, Haarlem, de heer N. van 
Straalen, Edam, mevrouw I. van Hombracht, Amsterdam, de heer P. Huygen, 
Abcoude, Eddy Boots, Vogelenzang, Marcella van Kerkwijk, ZO Beemster 
Wij heten hen van harte welkom 
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Gezelschap Senioren Vrije Universiteit en VUmc 
Jaarverslag 2017 

 
Verslag jaarvergadering 
De jaarvergadering van het ‘Gezelschap Senioren’ werd gehouden op 7 maart 
2017 in het Wis & Natuurkundegebouw. Er waren 56 leden aanwezig. 
De voorzitter, An Greven lichtte, na opening, het jaarverslag 2016 toe, zoals 
ook gepubliceerd in de nieuwsbrief van GSVU. 
De penningmeester Johann van Leeuwen presenteerde het financieel 
overzicht 2016 en de begroting 2016. Het financieel overzicht was eerder 
goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit de heren D. Rookhuiszen 
en F.L. Troll. 
Jaarverslag, financieel verslag en begroting zijn, na toelichting, door de GSVU-
leden goedgekeurd. 
De middaglezing werd verzorgd door dr. Jan Tijmen Goldschmeding over ‘Het 
voorkomen en de geschiedenis van de Griffioen’. De middag werd afgesloten 
met een hapje en drankje. 
 
Samenstelling bestuur 
Eind 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
An Greven, voorzitter, Annemarie Simonis-Bik vicevoorzitter 
Inge Schadee-Eestermans 1e secretaris, Heinz Massop 2e secretaris 
Johann van Leeuwen, 1e penningmeester, Ellie Pauëlsen, 2e penningmeester.  
Als algemeen bestuurslid fungeerden: Monique Krinkels en Rob Meijer. 
Per 1 juli heeft Henk Kroese zijn bestuursfunctie na twee zittingstermijnen 
beëindigd. Het bestuur heeft hem bedankt en op gepaste wijze afscheid van 
hem genomen. 
Monique Krinkels is per 1 december toegetreden tot het bestuur (voordien was 
zij al verantwoordelijk voor eindredactie/layout Nieuwsbrief). 
Per 1-1-2018 heeft Annemarie Simonis-Bik om persoonlijke redenen besloten 
haar functie te beëindigen. Het bestuur heeft haar bedankt voor haar 
jarenlange inzet. 
Het bestuur heeft dit jaar acht keer vergaderd.  
 
Ledenbestand 
Wij ontvingen de volgende  overlijdensberichten in 2017: 
Mw. J. F. M. Mennega-Maas, Amstelveen (oud-bestuurslid) 
Mw. C. J. T. Hoogenboom, Hoofddorp 
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Mw. I. H. Maassen-v.d. Hoed, Nieuw Vennep. 
Mw. M.Th. de Jong-van Berckel, Amsterdam 
Hr. H. M. Rijneveld, Amsterdam (oud-bestuurslid) 
Mw. A. Mudde, Amstelveen 
Hr. H. M. Kuitert, Amstelveen 
Mw. H. Foppes, Amsterdam 
Mw. T. Bosma-Vink, Amstelveen 
Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd. 
Per 31 december 2017 telt ons gezelschap 252 leden en twee buitengewone 
leden.  
 
Bijeenkomstmiddagen 
Deze middagen worden steeds door een flink aantal leden bezocht. Uw 
bestuur streeft naar een gevarieerd aanbod. Sprekers voor deze middagen 
komen niet alleen van de universiteit, het ziekenhuis en van buiten de VU, 
maar ook uit onze eigen gelederen.  
 
Overzicht van de gehouden bijeenkomsten/lezingen in 2017 
3 januari Nieuwjaarsbijeenkomst in de foyer van VUmc 
7 februari Henk Verhoef, ‘Presentatie Couperin orgel’ 
7 maart Dr. Jan Tijmen Goldschmeding, ‘Voorkomen en de 

geschiedenis Griffioen’ 
4 april Dr. Jan Bleiboer, ‘Geschiedenis Nederlandse walvisvaart’ 
2 mei Dr. André van Leijenhorst, ‘Positief ouder worden’  
6 juni Prof.dr. Eric Scherder, ‘Wat gebeurt er in de hersenen bij het 

luisteren naar muziek’ 
3 oktober Jeike Biewenga (GSVU lid), ‘Met de boot langs Jan Mayen 

naar Spitsbergen’ 
7 november Gastenverblijf met rondleiding 
5 december Rianne Veninga, Hans Leezenberg, Bas Dirkzwager, An 

Greven, ‘Terugblik i.v.m. het 25-jarig jubileum in 2018’ 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 3 januari is de Nieuwjaarslunch en receptie gehouden. Wederom in de 
Amstelfoyer van VUmc. Voorzitter An Greven verwelkomde ons en schetste de 
ups en downs van het afgelopen jaar. 
De lunch was weer voortreffelijk verzorgd. Tijdens de koffie sprak Wouter Bos, 
voorzitter van de raad van bestuur VUmc, ons toe. Hij gaf een terugblik op 
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2016 en een vooruitblik op 2017, onder meer over de fusieplannen tussen 
VUmc en AMC. De muzikale ondersteuning  werd dit keer  verzorgd door het 
duo Vera Kerstens op piano en Aniek Schuitemaker, klarinet. 
Een samenvatting van deze sfeervolle bijeenkomst, waar bijna 100 personen 
aan deelnamen, is te lezen in de Nieuwsbrief nr. 101 februari 2017.  
 
Dagtocht 
Op 5 september was weer de gebruikelijke dagtocht georganiseerd. Dit keer 
met 86 senioren in twee bussen. Na een toespraak  door Harriët van Daal, 
hoofd Alumnirelaties van de VU, vertrokken we naar partycentrum Siekenhorst 
in Harderwijk waar koffie met gebak klaar stond. Vervolgens via leuke 
binnenwegen naar Urk. Daar scheepten wij ons in op de ‘Zuiderzee’.  
Tijdens de vaartocht vertelde een bemanningslid ons alles over de Zuiderzee, 
de Noordoostpolder, geschiedenis van Urk, het huidige windmolenpark en wij 
genoten van een heerlijke lunch. Daarna weer in de bus voor een tocht langs 
de kust van Urk. De enorme windturbines die we passeerden maakten grote 
indruk. Aanvankelijk was er behoorlijke weerstand van de Urkers tegen het 
windmolenpark. Maar dat veranderde toen bleek dat het onder meer financiële 
voordelen opleverde.  
In het informatiecentrum konden wij ervaren wat de mogelijkheden van 
windenergie zijn. Het diner aan het eind van de dag was in restaurant ‘De 
goede aanloop’ in Tollebeek. Een uitgebreid verslag over deze mooie dag is te 
lezen in Nieuwsbrief nr. 104 november 2017.   
 
Publiciteit 
De GSVU-VUmc Nieuwsbrief verscheen in de maanden februari, mei, 
augustus en november. 
 
Slotopmerking 
Onze dank gaat uit naar hen die het ‘Gezelschap Senioren’ moreel en 
financieel hebben gesteund. Mede hierdoor is het voor ons ‘Gezelschap’ een 
goed jaar geworden.  
 
Namens het bestuur, 
Inge Schadee-Eestermans, Heinz Massop, secretariaat 
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Gezelschap Senioren Vrije Universiteit en VUmc 
Concept financieel jaarverslag 2017 

 
Balans per 31 december 2017 

Activa Passiva 

Girorekening 1.867,77 Vermogen 18.052,37

Spaarrekening ING 5.174,52 Crediteuren 809,55

Deposito ASN  0,00  

Spaarrekening ASN  11.727,40

Debiteuren 9,06

Voorraad printpapier 82,80

Totaal Activa 18.861,55 Totaal Passiva 18.861,55

Lasten en Baten 2017 

Lasten Baten 

Dagtocht  3.201,50 VUmc 1.834,00

Bijeenkomsten 1.924,43 VU Vereniging 1.834,00

Welzijnswerk 110,90 VU College van Bestuur 1.834,00

Drukwerk 1.072,55 Contributie  4.464,50

Porti 673,32 Rente deposito ASN 380,13

Administratie 457,14 Rente spaarrekening ING 14,21

Bestuurskosten 76,35 Baten/lasten voorgaand jaar 117,62

Nieuwjaarsviering 4.005,72 Rente spaarrekening ASN  3,54

Kerstattenties 88,65 Totaal Baten 10.482,00

Diversen 0,00 Saldo ( - = voordelig) 1.128,56

Baten/lasten voorgaand jaar 0,00

Totaal Lasten 11.610,56 11.610,56

Begroting 2018 

Lasten Baten 

Dagtocht 3.200 VUmc 1.778

Bijeenkomsten 1.900 VU Vereniging 1.778

Welzijnswerk 100 VU College van Bestuur 1.778

Drukwerk 1.100 Contributie 4.500

Porti 700 Rente spaarrekening ING 10

Administratie 500 Rente deposito ASN 0

Bestuurskosten 100 Rente spaarrekening ASN 12

Nieuwjaarsbijeenkomst 5.103 Saldo ( - = voordelig) 2.947

Kerstattenties 100

Diversen 0

Onvoorzien 0

Totaal Lasten 12.803 Totaal Baten 12.803

De begroting 2018 is gebaseerd op de werkelijke uitkomsten over het jaar 2017 
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Bericht van de penningmeester 
Contributiebetaling 2018 

 
Voor het overmaken van de contributie van het Gezelschap Senioren kunt u 
gebruik maken van de ingesloten acceptgiro. Ik verzoek u geen mededelingen 
op deze overschrijvingskaart te vermelden.  
 
De leden die het GSVU-nieuws per email ontvangen krijgen geen acceptgiro 
meer. Leden die beschikken over de mogelijkheid van internetbankieren 
worden verzocht van deze betaalwijze gebruik te maken.  
 

 
Het is nog onduidelijk of 2018 het laatste jaar zal zijn van de acceptgiro 

 
Ons IBAN-rekening is NL64 INGB 0004 0530 80 t.n.v. Gezelschap Senioren 
Vrije Universiteit. De minimale contributie bedraagt € 15,00. Gemiddeld is er 
over 2017 € 18,06 betaald. Met dankbaarheid wordt geconstateerd dat vele 
leden, die niet de gelegenheid zijn om aan de activiteiten deel te nemen, toch 
ons werk financieel steunen. 
 
Uw overschrijving zien wij graag vóór 30 april 2018 tegemoet. Bij geen betaling 
voor die datum zijn wij genoodzaakt u een herinnering te sturen. Dat brengt 
extra werk en kosten met zich mee. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
Voor vragen: tel. 023-533 13 92, e-mail: j.van.leeuwen64@kpnplanet.nl 
 
Johann van Leeuwen, penningmeester  
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Nieuwjaarslunch in beeld 
 

De bijeenkomst begon in de kapel met een 
welkomstwoord door voorzitter An Greven

Gerrit Docter en Ron den Burger 
verzorgden het pianoconcert 

 

De medewerkers van VUmc zorgden voor 
een heerlijk lunch-buffet 

Tijdens de maaltijd konden de honderd 
GSVU-leden weer even bijpraten 

 

 

Wouter Bos, 
bestuursvoorzitter 
van VUmc, 
vertelde de 
aanwezigen over 
de belangrijkste 
gebeurtenissen 
van het afgelopen 
jaar en zijn 
verwachtingen 
voor 2018  
 
 
 
 
 
(Foto’s Peter 
Pasman) 
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Even terug naar ‘vroeger’ 
In de decemberbijeenkomst van GSVU gaven drie leden een terugblik op ‘hun’ 
periode bij het Gezelschap Senioren. Onder hen Rian Veninga-Siebrecht. Zij 
was bestuurslid van het GSVU van 1996 tot 2007. Haar bijdragen: 
vicevoorzitterschap, ziekenbezoek, bijdrage kerstviering (lezen kerstverhaal) 
en redactielid van de nieuwsbrief.  
 
Toen uw voorzitter, An Greven, mij vroeg of ik iets over ‘vroeger’ wilde 
vertellen, duurde het even voordat het tot me doordrong dat twintig jaar in een 
vereniging die 25 jaar oud is, ‘vroeger’ is Voor mij is ‘vroeger’ mijn school- en 
studiejaren en ook de bijna 35 jaar dat ik als UD (vroeger: wetenschappelijk 
medewerker) aan de VU heb gewerkt, waarbij ik 50% van mijn tijd aan 
onderwijs moest besteden en 50% aan de studiebegeleiding van de studenten. 
Ik heb mijn werk met bijzonder veel plezier gedaan. Ik vind het nog steeds heel 
jammer dat de vaak nare sfeer zoveel verknoeide.  
 
Het ‘vroeger’ van GSVU 
Vier jaar geleden ben ik, na ruim veertig jaar in Nes aan de Amstel gewoond te 
hebben, naar een appartement in Aalsmeer verhuisd en heb toen Grote 
Opruiming gehouden. Dus ook alle Notulen en Nieuwsbrieven en andere 
documenten die verband hielden met de GSVU zijn niet mee verhuisd. 
Gelukkig heb ik een aantal informanten kunnen spreken die ik hierbij ook heel 
hartelijk wil bedanken voor hun hulp: voorzitter An Greven, Johann van 
Leeuwen, die als opvolger van Jan Knol penningmeester was en nog steeds 
is. Van hem heb ik veel waardevolle informatie gekregen. Ook Heinz Massop 
die de taak van secretaris van Topy Hagoort overnam en ook nog in het 
huidige bestuur zit, wil ik dank zeggen voor zijn hulp. Ank Bleijenburg en Leidy 
Oudejans waren twee andere medebestuursleden en Ank had hetzelfde 
probleem als ik met het verleden: zij is ook een paar jaar geleden verhuisd 
naar een appartement in Uithoorn en heeft toen ook ‘opgeruimd’. Deze 
hulpbronnen waren (ex)bestuursleden.  
Ik wil u ook nog de namen noemen van twee andere contacten, zeer 
bijzondere leden van het GSVU: Mevrouw M.J. Verhoef-De Pater, ons oudste 
lid. Zij is 14 dagen geleden 104 jaar geworden en laat U allemaal hartelijk 
groeten. Zij is geestelijk wonderbaarlijk gezond. Heel bijzonder, echt 100%. 
Helaas kan zij lichamelijk niet veel meer, kan ook niet meer lopen, en het leven 
valt haar nu zwaar. Zij woont in Slotervaart in ‘De Schutse’.lk heb haar beloofd 
verslag te komen doen van deze middag. 
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Veel informatie heb ik gekregen van een tweede bijzonder lid van het GSVU: 
Jaap Musch. Bijzonder, omdat hij altijd zeer actief is geweest, zowel in de 
GSVU als in de Personeelsvereniging. Hij heeft me bijvoorbeeld verteld dat het 
hem indertijd gelukt is voor de Personeelsvereniging een optreden van Paul 
van Vliet te organiseren en ook een voorstelling van een Operettevereniging in 
Marcanti.  
 
Er was eens een personeelsvereniging 
Bij mijn eerste aanstelling werden mij een aantal vragen gesteld over 
persoonlijke gegevens en ziekteverzekering, enz. en ook of ik lid wilde worden 
van de Personeelsvereniging. Ik ben er altijd (slapend) lid van geweest. Als ik 
het later eens ergens in de faculteit noemde, wist niemand waar ik het over 
had. Er werd, geloof ik, elke maand 1 of 2 gulden van je salaris ingehouden. 
Het leefde niet in onze faculteit.  
Welnu, in die personeelsvereniging richtten de gepensioneerden in 1983, als 
een zekere soevereiniteit in eigen kring, hun eigen vereniging op en noemden 
die: Gezelschap Gepensioneerden. Het Gezelschap Gepensioneerden was 
toen dus een vereniging binnen de personeelsvereniging. Jan Knol was 
voorzitter van de personeelsvereniging en Pieter Coumou was voorzitter van 
Het Gezelschap Gepensioneerden. Deze twee heren hebben zich samen met 
Martin Koksma en anderen met hart en ziel ingezet voor hun Gezelschap 
Gepensioneerden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 23 juli 1993 
ondertekende 
secretaris Nynke 
Kooistra namens het 
bestuur de 
oprichtingsakte van 
GSVU bij het 
notariskantoor Lubbers 
en Dijk  
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Op 2 januari 1993 is de naam gewijzigd in: Gezelschap Senioren en twee 
dagen daarna werden ze bestuurlijk onafhankelijk van de 
personeelsvereniging, dus kwam er een volledige verzelfstandiging tot stand. 
Hoe dit allemaal gebeurde, is niet goed meer te achterhalen. Ik herinner mij 
een brief waarin stond dat de personeelsvereniging werd opgeheven, maar dat 
de gepensioneerden/senioren zelfstandig door wilden gaan. Welnu, op 23 juli 
1993 was het dan zo ver. Het bestuur bestond inmiddels uit de heren Pieter 
Leendert Schram, voorzitter en Jan Knol, penningmeester. (Dat Jan Knol 
penningmeester werd, was heel plezierig. Hij kende iedereen EN bracht de 
erfenis van de Personeelsvereniging als startkapitaal voor het GSVU mee.) 
Mevrouw Nynke Kooistra was secretaris.  
Op 23 juli 1993 werden de statuten door notaris S.J.J. Wiersma met mevrouw 
Nynke Kooistra als gevolmachtigde namens de heren Schram en Knol 
vastgesteld. De Heer Schram is tweeëneenhalf jaar voorzitter geweest en op 
dezelfde dag dat hij een vergadering leidde, plotseling overleden. Op 2 
februari 1996 werd Jaap Stam voorzitter en hij is dat tot 1 juli 2003 gebleven.  
 
Kerstkaarten 
Najaar 1996 kwam ik in het bestuur. Ik kende er helemaal niemand. In de 
bijeenkomst ’s middags kwam ik wel een paar bekenden tegen: Twee 
verpleegkundigen die mij bij de geboorten van mijn twee zoons in 1970 en 
1974 in het ziekenhuis verzorgd hadden, en mevrouw Verhoef die ik al eerder 
had Ieren kennen. Later ontmoette ik Wouter de Bruijn die ik uit de faculteit 
kende, eerst als student Duitse taal- en letterkunde en later als zeer 
gewaardeerd medewerker in de Bibliotheek Germaanse Talen. Voorts ook 
Rikus Kok die ik jaren meegemaakt had op de vergaderingen van 
studentendecanen en psychologen door wie de studiebegeleiders van alle 
faculteiten regelmatig uitgenodigd werden om bij te praten in verband met 
allerlei ontwikkelingen.  
Dat ik helemaal niemand kende, was niet zo’n probleem. Jan Knol kende 
iedereen. We namen samen regelmatig een gedeelte van de ledenlijst door en 
hij kende alle details: waar iemand woonde, waar hij/zij had gewerkt, wat er - 
bijvoorbeeld in verband met ziekenbezoek/aandacht met de betrokken 
persoon en zijn gezin/omstandigheden aan de hand was. 
Tijdens een van de eerste vergaderingen vroeg Ineke Mennega hoe oud ik 
was. Toen ik zei dat ik 58 was, ging dat de hele tafel rond: “ZIJ is nog geen 
ZESTIG.”  
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Ter gelegenheid van Kerstmis hadden we een kerstviering, met een predikant 
(vaak de begenadigde spreker Jaap Zijlstra). Mij werd gevraagd daar een 
kerstverhaal te lezen. Het moeilijkste daarvan was een geschikt verhaal te 
vinden. Het moest niet te lang, niet te kort, niet te werelds, niet te heilig en niet 
te kinderachtig zijn. Ook hierbij kreeg ik hulp, onder andere van ds. Jaap 
Zijlstra en mevrouw Nel Velthorst. Aan het eind van het kerstfeest kreeg 
iedereen een cadeautje: bijvoorbeeld een kerstkaars, kerstservetten, 
kerstklokjes, kerstkransjes. Op een zeker moment was het heel moeilijk iets 
geschikts te verzinnen. Het mocht ongeveer 5 gulden kosten (we praten nu 
echt over vroeger.).  
Ik vond het jammer dat alleen degenen die naar de kerstviering kwamen een 
attentie kregen en toen we het er thuis over hadden, opperde mijn echtgenoot 
Bob het idee dat het misschien leuk zou zijn IEDEREEN een kerstkaart te 
sturen. Dat idee heb ik in het bestuur geopperd en na enig gereken bleek het 
mogelijk om voor hetzelfde bedrag als aan de cadeautjes voor de 
kerstvieringbezoekers besteed werd, iedereen een kerstkaart te sturen. Wij 
waren ’s zomers altijd in Engeland en aangezien er op de markten daar 
schitterende kerstkaarten te koop waren EN het er nogal eens regende, begon 
Bob daar met het (gedeeltelijk) schrijven van de kaarten. In totaal waren dat er 
ongeveer 450, leden + andere instanties en contacten.  
 
Allemaal gelijk 
Vroeger waren er twee uitjes per jaar: een Excursie en een Dagtocht. Later is 
de excursie vervallen omdat het idee van een halve dag durende excursie niet 
te verwezenlijken was. Een dagtocht die veel indruk maakte was een bezoek 
aan Nedcar, een zeer geautomatiseerde autofabriek in Born. ’s Morgens komt 
er een rol staalplaat de fabriek in, die er ’s middags als auto uit rijdt. Heel 
bijzonder dat er autogeraamtes op de lopende band voorbij rijden, van 
verschillende merken en types en kleuren, bijvoorbeeld een rode Volvo 
gevolgd door een groene Mitsubishi, waar robots dan, om maar wat te 
noemen, achtereenvolgens een rode motorkap en een groen kofferbakdeksel 
op zetten. In deze fabriek zijn bezoekers nog steeds welkom. Een aanrader.  
Tot slot wil ik twee uitspraken van Pieter Coumou en Jaap Stam memoreren. 
Pieter Coumou, zei eens: “Wij zijn in DEZE Vereniging allemaal gelijk. Er is 
hier geen hiërarchie meer. In ons paspoort staat (stond) bij ons allemaal: 
zonder beroep. Wij zijn allemaal gepensioneerd.” Toen later, tijdens het 
voorzitterschap van Jaap Stam, ter sprake kwam dat er in het werk soms 
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moeilijke verhoudingen zijn en dat mensen daaronder lijden zei hij: “We 
hebben in deze Vereniging wat recht te strijken.”  
Er is, denk ik, over nagedacht: heel vaak lukt het om als voorzitter van deze 
vereniging een dokter te vinden. Er is dan altijd een dokter in de zaal. Ook zijn 
er altijd een aantal verpleegkundigen. Inderdaad: een veilige omgeving.  
Kortom: Het is mooi dat deze vereniging bestaat. Zij is leerzaam en gezellig. 
Moge zij nog lang groeien en bloeien. Het is bijzonder dat er steeds mensen 
bereid zijn zich ervoor in te zetten. Moge dat nog heel lang zo blijven. 
 

 
Lente in de Botanische Tuin ZuidAs 

 

 

 
 
Vanaf 22 april tot en met 22 augustus 
vindt in 25 tuinen verspreid over 
Nederland de tentoonstelling 
'Kroonjuwelen' plaats. Alle botanische 
tuinen van Nederland zetten in deze 
tentoonstelling hun topstukken in het 
zonnetje. Bezoekers kunnen deze 
bekijken met de gloednieuwe ‘Hortus 
Chat’, een app die u laat praten met 
planten. Geen smartphone? Dan kunt 
u gewoon met een kaartje of een 
rondleider langs de kroonjuwelen. 
 

 
De Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit heet tegenwoordig de 
‘Botanische Tuin ZuidAs’. Er is volop te zien in de tuin en het kassencomplex, 
want de botanische tuin bevat meer dan 10.000 verschillende gewassen. Zo 
staat er de grootste verzameling cactus- en vetplanten van Nederland en de 
enige botanische clivia-collectie van Europa. Daarnaast is er de unieke 
Penjing-collectie (Chinese bonsai-achtige planten) en een boeiende collectie 
Bonsai.  
De tuin is open van maandag tot vrijdag van 8.00-17.00 uur en 
zaterdagmiddag van 13.00-17.00 uur.  
Meer informatie: www.botanischetuinzuidas.nl 
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In het spoor van schrijvers 
 
Bevordert het lezen van romans het empathisch vermogen van een arts of 
lezen empathische artsen graag boeken? Tijdens zijn voordracht over 
Literatuur en Geneeskunde op 6 februari liet prof. dr. Arko Oderwald zien 
waarom feiten zonder verhaal geen betekenis hebben. 
 
Schrijvers zijn goede observatoren van de medische praktijk en de cultuur 
waarin die praktijk zich afspeelt. De beschrijving daarvan is dan ook 
waardevol voor zowel artsen als patiënten: er worden vaak extra en 
verrassende inzichten gegeven. Geneeskundestudenten van de VU kunnen 
daarom tijdens hun studie kennis maken met de manier waarop ziekte, 
geneeskunde, patiënten en medici in romans, poëzie, ervaringsverhalen en 
films worden uitgebeeld. 
 

“Goede literatuur maakt het individuele 
universeel. Het brengt de tragiek en 
ambiguïteit van het leven tot uitdrukking. Het 
geeft een symbolische betekenis aan ziekte 
en gezondheid. Deze nieuwe beelden 
kunnen nieuwe inzichten opleveren”, stelde 
Arko Oderwald. 
Naast onderwijs aan studenten organiseert 
hij diverse activiteiten. Zo is er de jaarlijkse 
publiekslezing, dit jaar op woensdag 3 
oktober over geneeskunde en techniek. Ook 
komt er vier keer per jaar een schrijver naar 
VUmc om over een van zijn romans te praten 
in de serie ‘Twintig dokters en een schrijver’, 

 
geeft hij HOVO-cursussen en organiseert hij de Poëzieprijs.  
Relatief nieuw zijn de cursussen op locatie, waarbij hij een kleine groep 
deelnemers meeneemt naar de plaatsen waar de verhalen zijn ontstaan. Zo 
zijn er voor dit jaar reizen gepland naar Venetië, Wenen (samen met Bert 
Keizer) en Lübeck (samen met Abel Thijs). Daarnaast is het mogelijk om uit 
het bestaande aanbod met een eigen groep een reis samen te stellen.  
 
Meer informatie over deze reizen vindt u op www.literatuurengeneeskunde.nl
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Gezelschap Senioren VU 
 
Het Gezelschap Senioren telt ruim 250 leden die de VU en VUmc door 
(vervroegde) pensionering hebben verlaten. De structuur van het Gezelschap 
Senioren is een vereniging die is opgericht in 1993. Het doel is onder andere 
'aan de leden de gelegenheid bieden tot het behoud van contacten met 
medewerkers en collega's van de VU en haar gelieerde instellingen'. 
Daarnaast is er tijdens de bijeenkomsten van het Gezelschap Senioren 
gelegenheid om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. 
Meer weten? Kijk op www.gsvu.nl. 
 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter An Greven 
Secretariaat Inge Schadee-Eestermans 
 Heinz Massop 
Penningmeester Johann van Leeuwen 
 Ellie Pauëlsen 
Overige bestuursleden Rob Meijer 
 Monique Krinkels 
 
Contactgegevens 
Het Gezelschap Senioren is bereikbaar via de eerste secretaris Inge 
Schadee-Eestermans 
E-mail seniorenvuvumc@gmail.com 
 Ingeschadeestermans@outlook.com 
Postadres Gezelschap Senioren VU 
 De Boelelaan 1105 
 1081 HV Amsterdam 
 IBAN-nummer: NL64 INGB 0004 0530 80 
Privé adres Aalsmeerderdijk 659 
 1435BX Rijsenhout  
Telefoon 0297-329719 / 06-51625237 
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