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Van de bestuurstafel 
 
Na het verschijnen van onze nieuwsbrief in november wachtte de GSVU-leden 
die naar de decemberbijeenkomst kwamen, een nieuwe ervaring. Geen 
prettige, want de ons toegewezen zaal was bezet door leeftijdsgenoten. Er 
was een HOVO-cursus gaande (hoger onderwijs voor ouderen). En ja, wij 
hadden gelijk! Het was echt onze reservering, zoals ons inmiddels al wel drie 
keer verteld is, maar we moesten wel uitwijken naar een gelukkig grote zaal bij 
wis- en natuurkunde. Mooi dat er nog veel leden de weg weten en dat Rob 
Meijer de catering wist te wijzigen (goede connecties scheelt een hoop).  
Onze spreker Marcel van Leeuwen, zoon van onze tweede penningmeester, 
liet zich ook niet van de wijs brengen en informeerde ons over de gevaren op 
internet en vooral hoe we daar mee om konden gaan. Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee. Lees in deze nieuwsbrief het nog eens na. En mocht er 
iemand een groep mensen in de omgeving hebben die in het onderwerp 
geïnteresseerd zijn, laat het dan weten, want Marcel wil de informatie nog wel 
eens delen. 
Het bestuur heeft na de bijeenkomst afscheid genomen van Heinz Massop, die 
wij na al die jaren in het bestuur, naar we hopen nog vaak tegen zullen komen 
op de bijeenkomsten. Inmiddels heeft ook onze tweede penningmeester 
Johann van Leeuwen aangekondigd na de ALV te willen stoppen, dus is er 
een vacature in het bestuur. 
De nieuwjaarsbijeenkomst was geslaagd, zie deze nieuwsbrief. 
Omdat de VU dit jaar 140 jaar bestaat, werd er in de eerste reguliere 
bijeenkomst in februari aandacht gegeven aan Willem Hovy, een van de 
oprichters van de VU, het was een zeer boeiende lezing. Onze spreker, 
Eymert van Manen, heeft toegezegd om ons de aankondiging van het 
symposium op dinsdag 3 november (’s avonds) te sturen en zal ook proberen 
of GSVU-leden voordelig de biografie van Hovy kunnen aanschaffen.  
In maart is er weer de algemene ledenvergadering die we goed voorbereid 
hebben, zodat hierna ons lid John Barnick voldoende tijd heeft om ons over 
een ander deel van zijn hobby (Japanse kunst) te informeren en te laten 
genieten. De vorige keer was zeer goed bevallen. Ik hoop op een mooie 
opkomst. 
 
An Greven, voorzitter   
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Bijeenkomsten voorjaar 2020 
 
De onderwerpen tot het eind van dit jaar zijn inmiddels bekend. 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.  
 
3 maart Algemene ledenvergadering gevolgd door  
 John Barnick*: ‘Netsuke’ (Japanse gordelknoop) 
 Locatie: HG 06A33 
7 april Prof.dr. Kees Blankman: Juridische bescherming ouderen 
 Locatie MF A415 
12 mei Wende Wallert en Liselotte Meervoort: Kunstcollectie VU 
 Locatie OZW 7B01 
2 juni Peter de Haan*: RTV Oost 
 Locatie OZW 7B01 
 
*De spreker is een GSVU-lid. 

_____________________________________________________________ 
 

Bestuursmededelingen 
 
Nieuwe leden  
Dhr. Chr. (Chris) van Dorth (Purmerend) 
Dhr. A.W.J. (Antoon) van Niele (Aalsmeer) 
Dhr. R. (Ruud) Zaremba (Haarlem) 
Mw. A. (Astrid) Polvliet-den Boer (Hilversum) 
Dhr. J. (John) de Rouw (Amsterdam) 
Dhr. E. (Eric) van Hilten (Hoorn) 
Mw. J. (Jacqueline) Nijmeijer (Castricum) 
Dhr. R. (Robert) Klaassen (Amstelveen) 
 
Wij heten hen van harte welkom  
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Jaarverslag 2019 
 
Jaarvergadering 
Op dinsdag 5 maart vond in een prachtige zaal van het OZW gebouw de 
jaarvergadering van het Gezelschap Senioren Vrije Universiteit en VUmc 
plaats. Er waren 55 leden aanwezig. 
De voorzitter, An Greven, lichtte, na opening van de jaarvergadering het 
reeds in de nieuwsbrief van februari gepubliceerde jaarverslag 2018 toe. 
De penningmeester Johann van Leeuwen presenteerde het financieel 
overzicht 2018 en de begroting voor 2019. De kascommissie, bestaande uit 
de heren Peter Rigter en Daan Rookhuiszen, had reeds eerder het financieel 
jaaroverzicht 2018 en de begroting voor 2019 op juistheid gecontroleerd en 
daarvan verslag gedaan in de jaarvergadering. 
Het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 zijn, na toelichting 
vanuit het bestuur, door de GSVU-leden goedgekeurd. De leden hebben het 
bestuur wat betreft het financieel jaarverslag gedechargeerd. 
Na afloop van de algemene ledenvergadering werd een middaglezing 
verzorgd. De middag werd zoals gebruikelijk afgesloten met een hapje en 
drankje. 
 
Samenstelling bestuur 
Eind 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
An Greven: voorzitter; Ton van Lambalgen: vicevoorzitter; Inge Schadee-
Eestermans: 1e secretaris; Heinz Massop: 2e secretaris*; Ellie Pauëlsen: 1e 
penningmeester; Johann van Leeuwen: 2e penningmeester, Peter de Haan**, 
Monique Krinkels (eindredacteur Nieuwsbrief) en Rob Meijer 
(evenementencommissie.) 
Het dagelijks bestuur bestond uit An Greven, Inge Schadee-Eerstermans en 
Ellie Pauëlsen.  
Het bestuur heeft in 2019 achtmaal vergaderd. 
 
 
*Na twintig jaar bestuursfuncties binnen het gezelschap te hebben vervuld heeft Heinz 

Massop zich als bestuurslid teruggetrokken. Het bestuur is Heinz zeer erkentelijk voor de 

lange periode als bestuurslid van GSVU en zijn inbreng binnen het bestuur. 

**Peter de Haan is per september toegetreden tot het bestuur en heeft Heinz Massop per 

1 januari 2020 als 2e secretaris opgevolgd. 
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Van de bestuurstafel 
Het bestuur is voorafgaand aan een middagbijeenkomst acht keer bij elkaar 
geweest. Tijdens deze vergaderingen zijn uiteraard financiële en secretariële 
aspecten aan de orde gekomen. Een belangrijk gedeelte van de 
bestuursvergadering is gewijd aan te organiseren activiteiten, zoals de 
middagbijeenkomsten, de dagtocht en de nieuwjaarsreceptie. Daarnaast is 
een belangrijk element tijdens de bestuursvergadering het evalueren van de 
gehouden bijeenkomsten en lezingen.  
Tevens is regelmatig de nieuwe privacyregeling die per 25 mei van het 
afgelopen jaar is ingevoerd aan de orde gesteld. Aan de leden moet een 
verklaring van loyaliteit worden gevraagd en dienen zij toestemming te geven 
om hun persoonlijke gegevens met anderen te delen. Indien er geen 
toestemming werd gegeven zullen de persoonsgegevens niet gebruikt 
worden. Een en ander hierover is in een nieuwsbrief gecommuniceerd. Deze 
loyaliteitsverklaring zal ook in 2020 aandacht van het bestuur vragen.  
In diverse bestuursvergaderingen zijn procedures voor de uitvoering van de 
verschillende taken aan de orde gesteld, dit om een eventuele overdracht van 
taken te vergemakkelijken. 
Tenslotte zijn, zoals te lezen was in een nieuwsbrief functiegebonden  
e-mailadressen voor bestuursleden aangemaakt. Het bestuur hoopt hiermee 
de communicatie met de leden te optimaliseren.   
 
Ledenbestand 
Nieuwe leden: Mw. M. Bakker, mw. S. Griffioen, mw. E. Gutker, mw. A. de 
Jonge, mw. C.J. Schutte, mw. I. Stoffels, mw. H. van de Vijsel, dhr. G. Visser, 
mw. M. Vonk, mw. M. Voet, dhr. J. Castelijns, mw. B. Simon, dhr. K. Smit, 
mw. B. Verdegaal-Vink, mw. A. Dräger, mw. D. Lanser, mw. M. Scholts, mw. 
D. van Niekerk-Hendriksen, mw. A. Goldschmeding-van Wijgerden. 
We heten hen van harte welkom. 
 
Het bestuur ontving in 2019 de volgende overlijdensberichten: Mw. G.B. 
Snijder, dhr. T.S. Kapteyn, dhr. N. Peet, mw. M.J. Verhoef-de Pater, dhr L. 
Walinga, mw. E.C.M.Hoefsmit,  
Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd. 
 
Per 31 december 2019 telde ons gezelschap, rekening houdend met 
opzegging en royement 248 leden en 1 buitengewoon lid. 
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Bijeenkomstmiddagen 
Deze middagen, waarop het gezelschap bij elkaar kwam, werden steeds door 
een flink aantal leden bezocht. Het streven van het bestuur bij het kiezen van 
een onderwerp voor de bijeenkomsten is een zo gevarieerd mogelijk aanbod 
te verzorgen. Daarom komen de sprekers voor deze middagen niet alleen 
van de universiteit, het ziekenhuis, alsmede van buiten de VU, maar ook uit 
onze eigen gelederen.  
Overzicht van de gehouden bijeenkomsten/lezingen in 2019 
8-1 Nieuwjaarsbijeenkomst in de foyer van VUmc 
5-2 Elena Bendien/Marlene Meester ‘Goed ouder worden’ 
5-3 Peter de Haan ‘Poubelle, vuilnis aan de 
   muur’ 
2-4 Albert de Voogd/Kees Smit ‘Onderwijs aan vluchtelingen’ 
7-5 Prof.dr. Bert van der Spek ‘De hangende tuin van 
  Babylon’ 
4-6 Prof.dr. Piet Hoogland ‘Hoe leren we’ 
1-10 Tom Feenstra ‘De waterklok druppelt door’ 
5-11 Prof.dr. Guus van Dongen ‘Bezoek aan het Imaging 
   Center’ 
3-12 Marcel van Leeuwen ‘Veilig online voor senioren’ 
 
De middagen werden zoals gebruikelijk afgesloten met een hapje en drankje. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 8 januari 2019 is voor leden van het gezelschap een 
nieuwjaarsbijeenkomst en -receptie gehouden in de Amstelfoyer van VUmc. 
De voorzitter An Greven verwelkomde ons en schetste het reilen en zeilen 
van het gezelschap in het afgelopen jaar. Na de ontvangst met koffie en 
bonbons, aangeboden door de afdeling banqueting van VUmc werd door de 
heren Gerrit Docter (GSVU-lid) en Ron den Burger een concert gegeven. De 
ambiance in de kapel met de Steinway-vleugel zorgde voor een goede sfeer.  
Het woord werd tijdens de goed verzorgde lunch aan prof.dr. Chris Polman, 
voorzitter van de raad van bestuur van VUmc, gegeven. Hij gaf een overzicht 
over actuele zaken in VUmc met name over de fusie tussen VUmc en AMC. 
Aan deze geslaagde bijeenkomst namen honderd personen deel. 
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Dagtocht 
De dagtocht begon het afgelopen jaar een half uur later dan in voorgaande 
jaren. Na de koffie in de foyer van het gebouw van de faculteit Geneeskunde 
is het gezelschap door Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van het College 
van Bestuur toegesproken. Zij vestigde de aandacht op de ontwikkelingen 
binnen de VU. Met name legde zij het accent op de toename van het aantal 
studenten en de consequenties daarvan.  
Met twee bussen ging het gezelschap richting het Groene Hart. In Leerbroek 
werd genoten we van koffie met gebak. De bijeenkomst werd richting de 
Biesbosch geserveerd bij restaurant de Heerlijkheid. 
Het verblijf in de Biesbosch viel uiteen in twee delen: museumbezoek en 
rondvaart. In het in de omgeving mooi ingepaste museum werd 
kennisgenomen van de eeuwenlange historie van de Biesbosch. De 
Biesbosch is tegenwoordig een nationaal park. Bezoekers kunnen het park 
onder begeleiding met behulp van een fluisterboot ingaan. Onze tocht duurde 
een uur. Een fotoreportage, gemaakt door Epie Boven (GSVU lid) is te vinden 
op onze website. Het slot van de dag vond plaats in restaurant ’t Wapen van 
Haarzuilen, waar weer eens van een prima diner werd genoten. 
 
Publiciteit 
Zoals gebruikelijk verscheen in de maanden februari, mei, augustus en 
november de GSVU Nieuwsbrief. In de nieuwsbrief werd melding gemaakt 
van bestuursmededelingen en georganiseerde activiteiten alsmede verslagen 
hierover. Op de website www.GSVU.nl zijn fotoreportages te zien en werden 
de activiteiten gepubliceerd. De website werd bijgehouden door Henk Puls 
(GSVU lid). Via de algemene website van VU www.VU.nl en VUmc 
www.VUmc.nl kan doorgelinkt worden naar info over het gezelschap en de 
website. 
 
Slotopmerking 
Graag willen we opmerken dat mede door hen die ons financieel, moreel en 
belangeloos hebben gesteund het voor ons ‘Gezelschap’ een mooi jaar kon 
worden. Onze dank gaat dan ook naar hen uit. 
 
Namens het bestuur, 
Inge Schadee-Eestermans, Peter de Haan, secretariaat 
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Financieel verslag over het jaar 2019 
 
Balans per 31 december 2019 
 
Activa 
ING-rekening 3.801,53 Vermogen 15.000,32 
ING-spaarrekening 190,11 Contributie 2020 73,00 
ASN-spaarrekening 11.736,85 Crediteuren 668,97 
Voorraad printpapier 13,80    
 
Totaal Activa 15.742,29 Totaal Passiva 15.742,29 
 
 
Baten en lasten 2019 
 
Lasten   Baten 
Dagtocht 2.204,42 VU medisch centrum 1.764,00 
Nieuwjaarsbijeenkomst 5.211,31 VU College van Bestuur 1.764,00 
GSVU Nieuws 622,20 VU Vereniging 1.764,00 
Bijeenkomsten 1.866,78 Contributie 4.576,66 
Welzijnswerk 71,20 Rente ING-spaarrekening 0,59 
Administratie 521,00 Rente ASN-spaarrekening 3,08 
Bestuurskosten 130,00   
Porti 102,47 Totaal Baten 9.872,33 
Kerstattenties 161,44 Saldo (-/- = voordelig) 1.018,49 
 
Totaal Lasten 10.890,82 Totaal  10.890,82 
 
 
Begroting 2020 
 
Lasten   Baten 
Dagtocht 2.200 VU medisch centrum 1.736 
Nieuwjaarsbijeenkomst 5.200 VU College van Bestuur 1.736 
GSVU Nieuws 750 VU Vereniging 1.736 
Bijeenkomsten 2.000 Contributie 4.600 
Welzijnswerk 100 Rente ING-spaarrekening 0 
Administratie 550 Rente ASN-spaarrekening 3 
Bestuurskosten 200 Bijdrage Nieuwjaarsbijeenkomst 1.000 
Porti 200   
Kerstattenties 200 Totaal Baten 10.811 
   Saldo (-/- = voordelig) 589 
 
Totaal Lasten 11.400 Totaal Baten 11.400 
 
De begroting is gebaseerd op de werkelijke uitkomsten over het jaar 2019  
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
De Nieuwjaarsbijeenkomst was als vanouds weer heel gezellig. De exact 
honderd deelnemers (meer is wegens brandveiligheidseisen niet toegestaan), 
genoten van een vrolijk concert door ons lid Gerrit Docter en zijn piano-
partner Ron den Burger. Tijdens de maaltijd sprak Willem Schoonen over de 
VUvereniging. 
 
De stemming zat er meteen goed in in de kapel. Na de koffie met iets lekkers 
in de Foyer van VUmc gaven Ron den Burger en Gerrit Docter een zeer 
gevarieerd quatre-mains concert met onder andere de prélude, opus 3, 
nummer 2 van Sergej Rachmaninoff, Tico-Tico no Fubá van Zequinha de 
Abreu, de Libertango van Astor Piazzolla en America uit Westside Story van 
Leonard Bernstein. 
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Daarna volgde een uitgebreide lunch in de Foyer. Dit jaar was het gelukt de 
groep visueel in een ruimte plaatsen, wel blijft het moeilijk om ondanks de 
microfoon een spreker goed te verstaan.  
 
VUvereniging 
Willem Schoonen, de voorzitter van de VUvereniging, een van onze 
sponsors, gaf informatie over de veranderingen die de laatste zes jaar bij de 
Vereniging hebben plaatsgevonden. “De VUvereniging, die een jaartje ouder 
is dan de universiteit die zij oprichtte en dus vorig jaar al haar 140ste 
verjaardag vierde, heeft zes jaar geleden een nieuwe start gemaakt. Dat was 
nodig omdat de vereniging bestuurlijk te veel verknoopt was geraakt met VU 
en VUmc, en omdat de Vrije Universiteit haar identiteit enigszins had 
verwaarloosd. 
De vereniging is door velen bestempeld als reliek uit een gereformeerd 
verleden, waarvoor geen toekomst zou zijn aan de inmiddels publiek 
gefinancierde Vrije Universiteit. Het is een misvatting. Een misvatting die ook 
te zien is in sommige andere organisaties die uit een zuil zijn voortgekomen, 
en die op de overgang naar een ontzuilde samenleving geen ander antwoord 
konden vinden dan het verwateren van de identiteit. Voorbeelden zijn te 
vinden bij de omroepen in Hilversum.” 
 
Identiteit benadrukken 
“Trouw, de krant waarvoor ik werk, is een gunstige uitzondering, omdat die 
haar identiteit juist is gaan benadrukken en vernieuwen,” legde Willen 
Schoonen uit. “Dat is ook de reden dat ik zes jaar geleden ben gevraagd 
voorzitter te worden van VUvereniging. In het bestuur van de vereniging 
zitten sindsdien drie onafhankelijk bestuurders (behalve ikzelf zijn dat Duco 
Stadig en Wieneke Groot) plus de voorzitter van het College van Bestuur van 
de VU, Mirjam van Praag, en de voorzitter van de Raad van Bestuur van 
VUmc, Chris Polman, beiden qualitate qua. 
“VUvereniging is het geweten van VU en VUmc, waakt over de identiteit van 
deze instellingen voor bijzonder onderwijs, onderzoek en zorg. We hebben 
hieraan invulling gegeven door een debat te starten over de grondslag. Dat 
heeft voor de vereniging en de beide instellingen een nieuwe formulering van 
de grondslag opgeleverd, waarin niet wordt volstaan met een verwijzing naar 
de Bijbel, maar de waarden en idealen worden benoemd die daaruit 
voortvloeien, zoals het streven naar betere wereld, waarin 
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medemenselijkheid en medeverantwoordelijkheid centraal staan. De 
vereniging beschikt over een kapitaal, waaruit projecten worden gefinancierd 
door bijdragen aan de identiteit van VU en VUmc. Zij is een goed doel. 
 

 

“En tot slot telt de vereniging enige 
duizenden leden, en organiseert zij 
bijeenkomsten op de campus, zoals 
iedere maand de Vrije Wereld, en in 
het land. Ze is daarmee een netwerk 
van betrokken mensen, die voor VU 
en VUMc van belang zijn. 
“En er is nog een belang: omdat 
VUvereniging de rechtspersoon is  

 
waarvan VU en VUmc uitgaan staat zij borg voor hun onafhankelijkheid, vrij 
van kerk en staat. We zien de vrijheid van wetenschap en onderwijs in 
verscheidene landen onder druk staan, en dat is ook in Nederland niet 
ondenkbaar. VUvereniging helpt de instellingen zich daartegen te wapenen. 
“Tot slot telt de vereniging enige duizenden leden, en organiseert zij 
bijeenkomsten op de campus, zoals iedere maand de Vrije Wereld, en in het 
land. Ze is daarmee een netwerk van betrokken mensen, die voor VU en 
VUmc van belang zijn. 
 
“Mocht u lid zijn van 
VUvereniging dan heb ik u niets 
nieuws verteld. Mochten er 
onder de VUsenioren mensen 
zijn die geen lid zijn, dan zou het 
prachtig zijn als ze dat zouden 
worden. Het is voor VU en 
VUmc van grote waarde.” 
Het is sinds kort mogelijk om 

 
vrijblijvend kennis maken met de VUvereniging tijdens de maandelijkse 
bijeenkomsten in de botanische tuin. Verderop in deze nieuwsbrief staat de 
Agenda.  

Foto’s Peter Pasman
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Evaluatie nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Dit jaar zijn er een paar veranderingen geweest in de aanmeldingsprocedure 
voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Er werd gebruik gemaakt van het e-
mailadres evenementen.gsvu@gmail.com, wat goed werkte. Voor de 
bijeenkomst in 2021 zal aanmelden met alleen naam en voornaam volstaan. 
De bevestiging van aanmelding werd ook gewaardeerd. 
De leden hebben dankbaar gebruik gemaakt van hun recht op voorrang tot 
medio december. Slechts twee leden waren door omstandigheden te laat en 
mochten niet komen. De bijeenkomst wordt steeds geliefder, dit jaar waren er 
89 leden die zich op tijd meldden. Helaas was dit slecht nieuws voor de leden 
die hun partner hadden willen meenemen (29). Door afzegging en ziekte op 
het laatste moment konden er uiteindelijk 13 partners ontvangen worden. 
Slechts drie leden gaven aan niet zonder partner te willen komen. 
De foyer van VUmc kan niet meer mensen verstouwen, maar het bestuur blijft 
op zoek naar alternatieve locaties die wel aan eisen moeten voldoen en 
vooral ook financieel haalbaar moeten zijn. In het najaar zullen we zien wat of 
het wordt. 
 
Nieuwe begroting 
Tot dusver was de nieuwjaarsbijeenkomst en de -lunch altijd een gratis 
evenement. Echter, al vele jaren sluit het verenigingsjaar van het GSVU af 
met een financieel verlies. Gezien ons vermogen en de gedachte dat het 
gezelschap geen vermogen hoeft op te bouwen of aan te houden, is dit 
gerechtvaardigd.  
Tijdens de laatste bestuursvergadering was de algemene conclusie dat te 
lang en te veel interen op ons vermogen de toekomst op middellange termijn 
in gevaar brengt. Reden om enige jaren geleden over te gaan tot verhogen 
van de - nu nog steeds zeer bescheiden - contributie. 
Ook komend jaar moet er naar een betere balans tussen inkomen en 
uitgaven worden gezocht. Het bestuur heeft, mede naar aanleiding van 
suggesties door enkele leden, besloten een bijdrage voor het bijwonen van 
de nieuwjaarsbijeenkomst te vragen. Een eigen bijdrage van tien euro is 
naar we hopen geen belemmering voor leden om de bijeenkomst bij te wonen 
en levert het GSVU dit jaar een acceptabel verlies op. 
Uiteraard blijft het bestuur zoeken naar een kwalitatief goede, maar 
voordeliger locatie op of eventueel buiten de VU campus. 
Namens het bestuur, An Greven  



- 13 - 
 

GSVU Nieuws – februari 2020 – nummer 113 

Veilig op het wereldwijde web 
 
In kranten en op de televisie komen afschrikwekkende verhalen naar voren 
over fraude via internet. Met name ouderen zijn daardoor bang dat er achter 
elke virtuele hoek gevaar dreigt. Niet nodig, stelde Marcel van Leeuwen in 
december, mits je een paar voorzorgsmaatregelen neemt. 
 
De voordelen van internet zijn groot. Je kunt via e-mail of facebook in contact 
blijven met familie en vrienden, snel en eenvoudig bankzaken regelen, 
informatie opzoeken of bijvoorbeeld simpelweg een spelletje spelen.  
Kennis hebben van enkele van de bestaande bedreigingen helpen de 
internetervaring veiliger te maken. Zo is er de zogenaamde ‘malware’, 
kwaadaardige computerprogramma’s die worden gebruikt om toegang tot een 
computer te krijgen. Computervirussen zijn ontwikkeld om zichzelf te 
verspreiden van de ene computer naar de andere via het internet. In de 
meest voorkomende gevallen is de software zo gemaakt dat criminelen 
toegang krijgen tot computers, zodat persoonlijke informatie kan worden 
gestolen. Een andere dreiging is ‘phishing’. Criminelen proberen persoonlijke 
of financiële informatie te stelen door zich voor te doen als iemand anders en 
iemand ertoe te bewegen om op een kwaadaardige link te klikken of een 
kwaadaardige bijlage te openen.  
 
Antivirus 
Alles begint met antivirus! Er bestaan goede en soms kosteloze antivirus-
programma’s. Maar de aanschaf van antivirus is niet voldoende, de software 
moet regelmatig worden bijgewerkt. Elke keer als een hacker een zwakte 
vindt in het programma, ontwikkelt de maker van de software een 
softwarecorrectie. In de meeste gevallen kun je de antivirus-software zo 
instellen dat deze de nodige correcties automatisch verwerkt.  
Raakt de computer toch geïnfecteerd dan is het vaak nodig om software 
opnieuw te installeren. Het is mogelijk dat er gegevens verloren gaan en zelfs 
dat software of het beheerssysteem opnieuw moeten worden aangeschaft. 
De kosten kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s. Bijgewerkte 
antivirus-software kan een hoop ellende voorkomen. 
 
Veilige paswoorden 
Elke dag worden er mensen gehackt. Vaak is dit een gevolg van een zwak 
paswoord. We hebben allemaal tientallen paswoorden te onthouden en de 
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minimumeisen aan deze paswoorden worden alsmaar groter. Vroeger waren 
paswoorden eigenlijk enkel dat – een woord; en vaak met maar vier 
karakters. Nu heb je webpagina’s en apps die vragen om twaalf of meer 
karakters, met zowel hoofdletters, cijfers en symbolen. Dat maakt het 
allemaal niet eenvoudiger.  
Van Leeuwen adviseert om van elk paswoord een combinatie van een zin, 
een gezegde of zelfs een stuk test van een lied te maken. Gebruik nooit 
paswoorden waarvan bekend is dat deze al gekraakt werden in het verleden, 
voorkomen in een referentielijst, herhaling- of sequentiële karakters (zoals 
aaaaa of 123456) bevatten of context-specifieke woorden, zoals de naam of  
 

 
 
doel van de webpagina waarvoor het paswoord wordt aangemaakt. Gebruik 
je steeds hetzelfde paswoord voor elke site die je bezoekt, dan is het, eens 
ontdekt, een koud kunstje om deze informatie ook te gebruiken op andere 
webpagina’s. Denk eraan om nooit paswoorden te delen en gebruik pincodes 
voor ‘lock screens’ op alle mobiele toestellen en computers.  
 
Paswoordkluizen 
Bewaar alle paswoorden in een veilige locatie. Er bestaan zogenaamde 
paswoordkluizen, waarin paswoorden en geheime vragen veilig kunnen 
worden bewaard. Paswoordkluisbedrijven maken gebruik van zeer 
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geavanceerde technieken om paswoorden veilig te bewaren. Zo husselen ze 
bijvoorbeeld paswoorden aan hun kant; mocht het bedrijf toch gehackt 
worden, dan is de gevonden informatie onbruikbaar voor criminelen. 
Voordeel van een paswoordkluis is dat het programma automatisch de 
gebruikersnaam en paswoord invult als je naar internetpagina’s gaat om te 
bankieren of aankopen te doen. Je hoeft de logininformatie niet meer te 
onthouden. Er is echter wel een masterpaswoord nodig om de 
paswoordenkluis te kunnen gebruiken. Dit specifiek paswoord moet lang zijn 
en, belangrijker, je mag deze niet vergeten aangezien het jouw geheime 
sleutel is om in de kluis te geraken. 
 
Gratis wifi 
Wanneer je in een koffiebar of hotel bent en je ziet dat er een gratis 
internetverbinding beschikbaar is, denk dan steeds twee keer na voor je er 
gebruik van maakt en wees voorzichtig. Hackers zijn heel handig in het 
onderscheppen van communicatie. Laat nooit toe dat telefoon, tablet of 
laptop automatisch verbinding maken met een open draadloze wifi. Dit is te 
vinden bij ‘Instellingen’.  
Hoewel het gebruik van gratis wifi met een gebruikersnaam en paswoord in 
bijvoorbeeld een hotel veiliger is dan een open verbinding, is dit niet veilig 
genoeg voor gevoelige accounts zoals e-mail, bank of een pagina waar je 
met een creditcard aankopen doet. In zo’n geval is het beter om je eigen 
mobiele dataverbinding hiervoor te gebruiken. 
 
Bankieren 
Controleer altijd voor het inloggen of de internetpagina klopt voor je de 
logininformatie invoert. Dat geldt vooral voor webpagina’s waar persoonlijke 
informatie zoals bankrekeningnummers en creditcardgegevens op staan. Er 
staat altijd een ‘S’ na HTTP voor je toegang krijgt tot de pagina, want dit 
betekent dat de organisatie gebruik maakt van encryptie voor zijn online 
transacties. Er staat ook een klein slot-symbool net voor of net na de URL. 
Kijk rond op de webpagina vooraleer je verder gaat. Ziet er iets merkwaardig 
uit? Zijn er geen figuren of fouten? Bekijk de URL in internet adresbalk en 
verzeker je dat je op de pagina zit waar je wenst te zijn. Bij twijfel, neem de 
telefoon en neem contact op met het bedrijf.  
Banken zullen nooit per e-mail vragen naar paswoorden of naar financiële 
informatie. Dit kan een crimineel zijn die aan het ‘vissen’ is naar deze 
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informatie. Ontvang je toch een mail waarin gevraagd wordt naar gevoelige 
informatie, bel het betreffende bedrijf.  
 
Criminelen 
Van Leeuwen noemde een aantal gebruikelijke oplichterijen en hoe deze te 
identificeren. Een veelvoorkomende truc is het bezorgde telefoontje van een 
respectabel bedrijf, zoals Microsoft. De beller heeft vastgesteld dat er iets fout 
is met je computer en doet alsof hij wil helpen bij het oplossen van het 
probleem. Hun doel is echter je ertoe te bewegen hun toegang te verlenen tot 
jouw computer zodat zij de controle erover kunnen nemen en jouw 
persoonlijke informatie kunnen stelen.  
Onlangs zijn er verschillende organisaties het slachtoffer geworden van 
losgeldoplichterij. Criminelen plaatsen kwaadaardige software op een 
computer, waarmee ze de controle overnemen. Vervolgens blokkeren ze de 
opgeslagen documenten. Ze eisen losgeld voor je weer toegang krijgt tot de 
bewaarde gegevens. Het instellen van automatische back-ups voorkomt 
problemen.  
Iedereen heeft wel eens een e-mail ontvangen waarin om hulp wordt 
gevraagd. “Ik ben een prins en mijn vader heeft me 40 miljoen dollar 
nagelaten, maar ik moet vertegenwoordigers van de overheid omkopen om 
bij het geld te kunnen.” In de meeste gevallen worden enorme sommen geld 
beloofd op voorwaarde dat je hen eerst geld stuurt. 
Bij het gestrande reizigersbedrog spelen de criminelen in op emoties. Ze 
doen zich voor als een vriend of familielid dat wanhopig financiële hulp nodig 
heeft vanwege een crisissituatie.  
 
Actieplan voor slachtoffers 
Slachtoffers van internetbedrog moeten als eerste kalm blijven, adviseert Van 
Leeuwen. Orden uw gedachten, controleer van alle accounts of je gehackt 
bent en wijzig vervolgens de paswoorden. Maak een lijst van alle informatie 
waarvan je denkt dat deze gestolen is of die je onbewust hebt gedeeld met 
een crimineel. Controleer de details van de communicaties, met name als de 
hacker nog steeds misbruik maakt van jouw accounts. Check creditcard- en 
bankafschriften en andere vertrouwelijke financiële overzichten en beoordeel 
de mutaties. Informeer uw bank en creditcardmaatschappij over de situatie en 
volg hun advies op. Ten slotte, neem contact op met de politie. Onthoud, de 
hackers zijn criminelen en wat zij doen is strafbaar.  
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Afscheid Heinz Massop 
 
Op 3 december nam Heinz Massop afscheid als secretaris van GSVU. Hij 
heeft ruim twintig jaar bestuursfuncties binnen het gezelschap vervuld, de 
laatste jaren als tweede secretaris. Dat wil zeggen dat hij zo’n 150 
vergaderingen heeft bijgewoond, talloze ideeën heeft ingebracht en ook thuis  
 

vele uren aan het gezelschap 
heeft besteed. Gelukkig blijft 
Heinz lid van GSVU en zal hij 
nog regelmatig op de 
bijeenkomsten te vinden zijn. 
An Greven bedankte hem, en 
natuurlijk ook zijn vrouw 
Hannah, hartelijk voor alles 
wat hij voor GSVU heeft 
betekend. (Foto Peter de Haan) 

 
 

GSVU-leden welkom bij De Vrije Wereld 
 
GSVU-leden kunnen gratis de bijeenkomsten van de VU Vereniging 
bijwonen. Onder de naam De Vrije Wereld organiseert de vereniging 
maandelijks een compact programma, waarin studenten en wetenschappers 
van binnen en buiten VU en VUmc hun ontdekking, ervaring of onverwacht 
inzicht delen. De bijeenkomsten worden elke tweede donderdag van de 
maand gehouden van 16.00 tot 17.15 uur in de Botanische Tuin Zuidas 
(Hortus VU). Om 15.45 uur gaan de deuren open.  
Daarnaast verzorgt de VU Vereniging lezingen en excursies en ook daar zijn 
GSVU-leden welkom. 
 
Agenda 
13 februari Gezonde kost: Veganistisch, glutenvrij, koolhydraatarm of 
 toch ‘gewoon’ de Schijf van Vijf? 
16 februari Chaos en twijfel als begin van geloof (in Kortenhoef) 
15 maart Geest en lichaam en de balans tussen compassie en 
  zelfcompassie (in Kortenhoef) 
Aanmelden is verplicht: zie www.vuvereniging.nl   
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De VU en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Dit jaar viert de Vrije Universiteit haar 140-jarige bestaan, en begin november 
2020 gaat hier het Abraham Kuyper Jaar van start. Onterecht wordt vaak 
gedacht dat de VU haar ontstaan dankt aan de predikant, publicist, politicus 
en staatsman Abraham Kuyper, stelde Eymert van Manen op 4 februari. 
 
Het was in feite een Amsterdamse ondernemer, de brouwer Willem Hovy, die 
in 1877 de aanzet gaf tot de oprichting van de VU. Willem Hovy was in de 
tweede helft van de 19e eeuw zo’n vijftig jaar lang mede-eigenaar/directeur 
van het Amsterdamse familiebedrijf Van Vollenhoven’s Bierbrouwerij en 
Azijnmakerij ‘De Gekroonde Valk’. Hij maakte dit bedrijf omstreeks 1900 tot 
de grootste brouwerij van Nederland, in concurrentie met destijds op nieuwe 
leest geschoeide brouwerijen als Heineken en Amstel. 

Willem Hovy (Beverwijk 17-7-1840 - 
Zeist 27-2-1915) was echter een 
ondernemer die niet louter 
geïnteresseerd was in 
bedrijfseconomisch succes. Hij was een 
diepgelovig mens en zette doelgericht 
maatschappelijke ontwikkelingen in 
gang, zoals de oprichting van een 
bedrijfspensioenfonds, de invoering van 
een zesdaagse werkweek en de 
zelforganisatie van werknemers in een 
werklieden- en woningbouwvereniging, 
waaruit respectievelijk het huidige CNV 
en Patrimonium voortkwamen. Ook 
buiten zijn bedrijf ontplooide hij een  

veelheid van maatschappelijke activiteiten: hij zat jarenlang in de 
Amsterdamse gemeenteraad, Provinciale Staten en de Eerste Kamer, 
speelde een belangrijke rol in het kerkelijk leven en was in 1880 samen met 
Abraham Kuyper de oprichter van de Vrije Universiteit, waarvan hij een van 
de voornaamste financiers was, en ruim 15 jaar de eerste president-directeur. 
 
Onderbelicht 
Anders dan collega-ondernemers en concurrenten, onder wie recent Jacques 
van Marken en Gerard Adriaan Heineken, heeft Hovy tot nu toe niet de 
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belangstelling van historici gekregen die hij verdient. Wellicht is het door 
Hovy’s in feite bescheiden persoonlijkheid dat zijn invloed onderbelicht is 
gebleven en dat de achtergronden van zijn handelen tot op heden zo weinig 
zijn uitgediept. Hierin wordt verandering gebracht doordat in het najaar van 
2020 de wetenschappelijke biografie van Willem Hovy wordt gepubliceerd. 
Auteur is dr. Rolf van der Woude met medewerking van dr. Ariette Dekker, 
mede op basis van voorafgaand onderzoek van dr. Herman de Liagre Bohl. 
In zekere zin heeft de verschijning van de biografie van Hovy ook grote 
actualiteitswaarde. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat immers 
volop in de belangstelling. Bedrijven vragen zich af op welke wijze zij een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen en 
hoe zij kunnen inspelen op de grote uitdagingen van deze tijd ten aanzien 
van onder meer duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Vragen die 
daarbij opkomen zijn: welke drijfveren zitten achter de keuze voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat motiveert en inspireert 
bedrijfsleiding en aandeelhouders om ervoor te kiezen? En welk type 
leiderschap vergt het?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuw zijn deze vragen niet. In het laatste kwart 
van de 19de eeuw – een periode van versnelde 
economische groei en grote maatschappelijke en 
politieke verandering – kwamen zij in alle 
hevigheid op. Het was een tijd waarin de sociale 
en politieke tegenstellingen groter werden. In 
reactie op deze ontwikkelingen kwamen tal van 
maatschappelijke initiatieven tot stand, vaak als 
direct gevolg van actie in de private sfeer. 
Sommige daarvan hadden verstrekkende  

gevolgen, tot ver in de twintigste eeuw. Het is daarom de bedoeling de 
publicatie van de biografie op dinsdag 3 november 2020 ter gelegenheid van 
de officiële opening van het Abraham Kuyper Jaar te laten plaatsvinden in het 
kader van een symposium over ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen – 
toen en nu’ (werktitel), waarbij door ondernemers, wetenschappers/studenten 
en politici wordt gediscussieerd over MVO, en ondernemers van nu met het 
‘koopman- en domineeschap’ van Hovy worden vergeleken.  



- 20 - 
 

GSVU Nieuws – februari 2020 – nummer 113 

Bericht van de penningmeester 
Contributie 2020 

 
Het is weer tijd om de jaarlijkse contributie over te maken naar GSVU. De 
minimale contributie bedraagt € 15,00. Het mag uiteraard altijd meer zijn, het 
dubbele of drievoudige mag ook. Met dankbaarheid constateren we dat vele 
leden, die niet (meer) in de gelegenheid zijn om aan de activiteiten deel te 
nemen, toch ons gezelschap financieel blijven steunen.   
 
De leden die het GSVU-nieuws per e-mail ontvangen en beschikken over de 
mogelijkheid van internetbankieren worden verzocht van deze betaalwijze 
gebruik te maken om de contributie te betalen. De leden die niet beschikken 
over deze mogelijkheid en de Nieuwsbrief per post ontvangen, kunnen 
gebruik maken van de bijgesloten acceptgiro.  
 

 
De contributie bedraagt nog steeds 15 euro per jaar, maar meer euro’s zijn  

zeer welkom! 

 
Ons IBAN-rekeningnummer is NL64 INGB 0004 0530 80 t.n.v. Gezelschap 
Senioren Vrije Universiteit. Uw overschrijving zien wij graag voor 30 april 
2020 tegemoet. Bij geen betaling voor deze 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. 020-4040433,  
e-mail: penningmeester.gsvu@gmail.com. 
 
Ellie Pauëlsen, penningmeester  
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Gezelschap Senioren VU/VUmc 
 
Het Gezelschap Senioren telt bijna 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 ‘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. 
 
Bestuur 
Voorzitter An Greven (voorzitter.gsvu@gmail.com)  
Vicevoorzitter Ton van Lambalgen 
Secretariaat Inge Schadee-Eestermans (secretaris.gsvu@gmail.com) 
 Peter de Haan 
Penningmeester Ellie Pauëlsen (penningmeester.gsvu@gmail.com) 
 Johann van Leeuwen 
Evenementen Rob Meijer (evenementen.gsvu@gmail.com) 
Redactie Monique Krinkels (redactie.gsvu@gmail.com) 
  
 
Contactgegevens  
Postadres  De Boelelaan 1105 
 1081 HV Amsterdam 
Website www.gsvu.nl 
Telefoon Inge Schadee-Eestermans, 06-51625237 
Bankrekening NL64 INGB 0004 0530 80 
 
Colofon GSVU Nieuws 
Redactie/layout Monique Krinkels 
Druk & Bindwerk Huisdrukkerij der Vrije Universiteit 
 
 
Het Gezelschap Senioren VU/VUmc wordt mede mogelijk gemaakt door  
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