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Van de bestuurstafel 

 

Inmiddels zullen een aantal 90+leden hun eerste vaccinatie gehad hebben. 

Het gaat langzaam, maar laten we hopen, gestaag beter. 

 

De lezingen via Zoom, trekken geleidelijk aan steeds meer bezoekers. 

Bovendien zijn zowel de decemberbijeenkomst, als de 

nieuwjaarsbijeenkomst, op Youtube goed bekeken. Het aantal leden dat hier 

nu van gebruik maakt, is vele malen groter dan wij in een zaaltje in de VU 

zouden kunnen ontvangen.  

 

De lezing van prof.dr. Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de VU, was 

levendig en gaf nieuwe inzichten; we blijven leren ook op technisch gebied 

(het gebruik van Zoom). 

 

In deze nieuwsbrief staan alle relevante jaarstukken voor de algemene 

ledenvergadering via Zoom op 2 maart, we moeten in deze tijd zoveel 

mogelijk bij zien te blijven. 

 

Van de verzendploeg van deze nieuwsbrief is nu definitief afscheid genomen. 

Mede door de coronamaatregelen was met ingang van mei al het insteken 

van de kleine hoeveelheid papieren brieven uitbesteed aan de VU-drukkerij. 

Nu zullen zij ook de acceptgirokaarten invoegen. Mede hierdoor is besloten 

de acceptgirokaarten niet meer op naam te versturen. Henk Kroese, 

jarenlange de drijvende kracht achter de verzendploeg, geeft ons een kijkje in 

de keuken van deze voor het gezelschap ooit zo belangrijke activiteit. 

 

In betere tijden zullen wij de ‘groep’ bedanken. 

 

Blijf gezond, blijf met ons meedenken, onder meer in de ALV. 

 

An Greven, voorzitter   
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Bijeenkomsten voorjaar 2021 

 

De VU heeft alle fysieke bijeenkomsten wegens covid-19 tot het einde van de 

lockdown afgelast. Zelfs promoties en oraties vinden online plaats. Voorlopig 

moeten we het als GSVU dus doen met digitale presentaties. Hopelijk kunnen 

we voor de zomer de maandelijkse bijeenkomsten hervatten. We houden u 

op de hoogte. 

 

2 maart Algemene ledenvergadering (zie pagina 4-11)  

 

2 maart Joke Pauëlsen: Van kwakzalverij naar ‘Joke’s Pokus’  

 via Zoom 

 

6 april Jaap Seidell: Voeding en gezondheid  

 via Zoom 

 

4 mei Meer informatie volgt 

 

1 juni Meer informatie volgt 

_____________________________________________________________ 

 

Bestuursmededelingen 

 

Nieuwe leden 

 

Mw. A. (Annelies) Jansen, Amstelveen 

 

Door de covid-19 pandemie is het rechtstreeks benaderen van onlangs 

gepensioneerden helaas tijdelijk gestopt. Mochten leden een oud-collega 

kennen die onlangs met pensioen is gegaan, dan kunnen zij hen op de 

informatie over GSVU en de aanmeldmogelijkheid op onze website 

www.gsvu.nl wijzen. 
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Algemene ledenvergadering 

 

De algemene ledenvergadering is voor de leden een gelegenheid om terug te 

kijken op het afgelopen kalenderjaar, het jaarverslag vast te stellen, vragen te 

stellen aan het bestuur en suggesties te doen voor verbetering van onze 

activiteiten. Ook worden er bestuursleden herkozen. Tevens ziet men dan de 

financiële stand van zaken en kan men aan de penningmeester vragen 

stellen. 

De ALV zal dit jaar via Zoom gehouden worden. 

Er is wel een belangrijk punt: door de corona-maatregelen kon er geen 

bezoek van de kascommissie aan de penningmeester plaats vinden. De 

kascommissie wil de controle uitstellen tot de versoepeling van de 

maatregelen hun werk wel mogelijk maakt. Dit houdt dus in dat dechargering 

van het bestuur niet mogelijk is. Later dit jaar zal er een korte extra ALV 

gehouden worden om dit punt af te handelen. 

De ALV zal 2 maart 2021 na de normale Zoom-bijeenkomst, maar met een 

aparte link (toegestuurd na de bijeenkomst) worden gehouden. 

Het is plezierig als eventuele vragen en opmerkingen tevoren aan het bestuur 

kenbaar gemaakt worden. 

 

An Greven, voorzitter 

 

_____________________________________________________________ 

 

Jaarverslag 2020 Gezelschap Senioren VU/VUmc 
 

Tweeduizendtwintig was voor ons allen een bijzonder jaar. Hielden we nog op 

3 maart op de VU een algemene jaarvergadering, op 15 maart ging 

Nederland op slot, of zo u wilt in ‘een slimme lockdown’. Dat hield in dat we 

als bestuur niet meer op de VU konden vergaderen en na afloop daarvan ook 

geen reguliere bijeenkomst met u mochten organiseren. Het bestuur moest 

haar weg vinden in de lockdown. Fysiek konden de leden en het bestuur niet 

meer bij elkaar komen. De vergaderingen van het bestuur gingen weliswaar 

door, maar de bijeenkomsten met de leden werden afgelast. Het bestuur 

vergaderde vanaf april online.  

Het was onzeker of de dagtocht nog door zou gaan. In augustus werd 

besloten de dagtocht definitief af te blazen. In oktober werd, na de reguliere 

vergadering van het bestuur, de fysieke bijeenkomst in de middag vervangen 
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door een videoregistratie van een Zoomsessie met een specifiek onderwerp. 

Deze videopresentaties konden leden volgen hetzij rechtstreeks via Zoom 

dan wel via ons eigen YouTube kanaal, www.bit.ly/3ih1DqY.  

Ook de nieuwsbrief werd aangepast. Immers verslaglegging van de 

bijeenkomsten hield van maart tot oktober op. Voorlopig ziet het er niet naar 

uit dat we fysiek bij elkaar kunnen komen, daarom gaat het bestuur 

vooralsnog door op de ingeslagen weg.  

 

Samenstelling bestuur 

In 2020 hebben er in de samenstelling van het bestuur geen wijzigingen 

plaatsgevonden. 

Het bestuur bestond uit de volgende leden: 

An Greven: voorzitter, 

Ton van Lambalgen: vicevoorzitter, 

Inge Schadee-Eestermans: 1e secretaris,  

Peter de Haan: 2e secretaris, 

Ellie Pauëlsen :1e penningmeester, 

Als algemeen bestuursleden fungeerden: Monique Krinkels (eindredacteur 

Nieuwsbrief) en Rob Meijer (evenementen cie.). 

Het dagelijks bestuur bestond uit An Greven, Inge Schadee-Eerstermans en 

Ellie Pauëlsen. 

Herbenoeming An Greven en Ton van Lambalgen. 

 

 

Het bestuur heeft na de bijeenkomst in februari 

afscheid genomen van Johann van Leeuwen, 

per 1 januari geen bestuurslid meer. Hij heeft 17 

jaar lang als penningmeester in het bestuur van 

het GSVU gediend en de vereniging op 

financieel gebied op een voortreffelijke manier 

ondersteund. 

 

Van de bestuurstafel 

Het bestuur is voorafgaand aan de middagbijeenkomst in februari en de 

algemene ledenvergadering in maart bij elkaar geweest. Daarna heeft het 

bestuur zeven keer (ook in augustus bij uitzondering vanwege het 

dagtochtbesluit) online vergaderd. Alle aspecten die een rol spelen bij het 

http://www.bit.ly/3ih1DqY
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besturen zijn aan de orde geweest tijdens een vergadering. Dit betrof onder 

andere de financiële en secretariële aspecten. In aanvang konden na de 

invoering van de lockdown geen activiteiten worden georganiseerd, zoals de 

middagbijeenkomsten en de dagtocht. Door afgelasting van activiteiten 

konden deze activiteiten dan ook niet tijdens de bestuursvergadering 

geëvalueerd worden. Pas toen het bestuur de middagbijeenkomst verving 

door videopresentaties werden deze presentaties tijdens een 

bestuursvergadering geëvalueerd.  

Ten aanzien van de nieuwjaarsreceptie 2021 is besloten de gebruikelijke 

opzet voor de nieuwjaarsreceptie te vervangen door een nieuwjaarsgroet met 

elementen van de nieuwjaarsreceptie, onder andere een door de leden bij te 

wonen Zoomsessie met de nieuwjaarstoespraak van Prof.dr. C. (Chris) 

Polman, voorzitter van de raad van bestuur van Amsterdam Universitair 

Medische Centra, locatie VUmc.  

 

Ledenbestand 

Nieuwe leden (in alfabetische volgorde): dhr. C. van Dorth, dhr. E. van Hilten, 

mw. S. de Maesschalck, dhr. A. van Niele, mw. J. Nijmeijer, mw. A. Polvliet, 

dhr. J. de Rouw, dhr. R. Zaremba. We heten hen van harte welkom. 

Het bestuur ontving in 2020 de volgende overlijdensberichten: mw. C. van 

Dorp, dhr. P. Groot, dhr. H. Hoogenkamp, dhr. J. Koop, dhr. I. Onnekink, mw. 

G. Sijtsma. Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd. 

Opzeggingen: mw. C.A. Bos, dhr. R. van Elk, mw. I. Hartman-den Exter, mw. 

N. van Os, dhr. J.B.J. Pijpers, dhr. J.N. Plietser, mw. M. Vink, mw. A. de Wit-

Raadsheer. 

Per 31 december 2020 telde ons gezelschap, rekening houdend met 

aanmeldingen, opzeggingen, overlijdens en royement 235 leden en 1 

buitengewoon lid.  

 

Bijeenkomstmiddagen/videopresentataties 

Het was het Gezelschap dit jaar slechts tweemaal gegund om fysiek bij 

elkaar te komen. Dit betrof de middagbijeenkomst in februari en de algemene 

ledenvergadering in maart. In het najaar werd gestart met het online zetten 

van videopresentaties. De videopresentaties in de maand oktober, november 

en december werden op de reguliere middag, de eerste dinsdag van de 

maand, gehouden. Een flink aantal leden heeft zowel aan de 

middagbijeenkomst als aan de videopresentaties deelgenomen.  
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Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op 3 januari is voor leden van het gezelschap een nieuwjaarslunch en -

receptie gehouden in de Amstelfoyer van VUmc. De nieuwjaarsbijeenkomst 

werd door 102 (89 leden en 13 partners) deelnemers bezocht.  

Het reilen en zeilen van het gezelschap in het afgelopen jaar werd zoals 

gebruikelijk toegelicht door de voorzitter, An Greven. 

De heren Gerrit Docter (GSVU-lid) en Ron den Burger verzorgden, na de 

ontvangst met koffie en bonbons, aangeboden door de afdeling banqueting 

van VUmc, een pianoconcert. De ambiance in de kapel met de Steinway 

vleugel zorgde wederom voor een goede sfeer.  

Het woord werd tijdens de goed verzorgde lunch aan dhr. W. Schoonen, 

voorzitter van de nu 141 jaar oude VUvereniging gegeven. Dhr. Schoonen 

benadrukte dat de VUvereniging geen reliek is uit een gereformeerd 

verleden, waarvoor geen toekomst zou zijn aan de inmiddels door publiek 

geld gefinancierde Vrije Universiteit.  

 

Overzicht van de gehouden bijeenkomst/videopresentaties in 2020 

• Bijeenkomsten 

7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst in de foyer van VUmc 

4 februari Dhr. E. Van Maanen, ‘De VU en maatschappelijk 

ondernemen’ 

3 maart Dhr. J. Barnick, ‘Japanse Netsuke’ 

7 april Geen bijeenkomst 

6 mei Geen bijeenkomst 

2 juni Geen bijeenkomst 

• Videopresentaties 

6 oktober Dhr. K. Blankman, ‘Juridische bescherming van ouderen’ 

3 november Dhr. P. de Haan, ‘Fotograaf voor RTV Oost’ 

1 december Mw. L. Neervoort (coördinatie), ‘Over conservatie erfgoed 

VU/VUmc’ 

De bijeenkomsten in februari en maart werden zoals gebruikelijk afgesloten 

met een hapje en drankje. 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 3 maart waren 46 leden aanwezig. 

Tijdens de ledenvergadering zijn de herbenoemingen van Mw. I. Schadee- 

Eestermans (eerste secretaris) en Mw. M. Krinkels (redacteur nieuwsbrief) 

aan de orde gesteld. De vergadering ging akkoord met de herbenoemingen. 
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Tevens ging de vergadering akkoord met de benoeming van Dhr. P. de Haan 

als tweede secretaris.  

Om komende jaren naar een betere balans tussen inkomsten en uitgaven te 

streven werd aan de leden tijdens de jaarvergadering gevraagd om bij 

deelname aan de nieuwjaarsbijeenkomst een eigen bijdrage van 10 euro voor 

leden en 15 euro voor de partners te vragen. Hiermee zijn de leden akkoord 

gegaan. Aansluitend is gediscussieerd over de aard van de 

nieuwjaarsbijeenkomst. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in het verslag 

van de ALV en aan de leden toegestuurd. 

De leden gingen tevens akkoord met de bevindingen en het voorstel met 

betrekking tot het financieel jaarverslag van de kascommissie (mw. J. 

Biewenga en dhr. P. Rigter). Het financieel jaarverslag 2019 werd daarmee 

goedgekeurd. Het voorstel voor de begroting 2020 werd eveneens 

goedgekeurd. 

Het voorstel om de leden mw. J. Biewenga en mw. E. Boven met als reserve 

dhr. J. Musch in de kascommissie te benoemen voor het financieel 

jaarverslag 2020 werd aangenomen.  

 

Dagtocht 

De bedoeling van de in het afgelopen jaar te organiseren dagtocht was om 

een bezoek aan het ‘Oude Ambachten en Speelgoedmuseum’ in Terschuur 

te brengen. Daarnaast zou een bezoek worden gebracht aan het 

Zandsculpturenfestijn met als thema ‘75 jaar vrijheid’, dat plaats vond in de 

beeldentuin te Garderen. 

 

 
 

Helaas kon de dagtocht in september vanwege de COVID-19 maatregelen 

niet doorgaan. Weliswaar was de tocht in aangepaste vorm nog wel mogelijk, 
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maar het bestuur vond het, gezien onze doelgroep en het strikte VU 

coronabeleid, niet verantwoord. De firma Eemland liet ons kosteloos 

annuleren, wat zeer sympathiek is. 

Het gebruikelijke woord van de voorzitter van het College van Bestuur van de 

Vrije Universiteit, Prof. Dr. C. M. (Mirjam) van Praag, voorafgaand aan de 

dagtocht is opgenomen in de Nieuwsbrief van november en per e-mail 

persoonlijk naar de leden gestuurd. 

 

Publiciteit 

De nieuwsbrief was meer dan in vorige jaren het middel om met u in contact 

te komen en te blijven. Zoals gebruikelijk verscheen in de maanden februari, 

mei, augustus en november een GSVU Nieuwsbrief. In de nieuwsbrief wordt 

melding gemaakt van bestuursmededelingen, georganiseerde activiteiten, 

alsmede verslagen hierover. 

 

  
 

  
 

In het februarinummer kwam uitgebreid de nieuwjaarsreceptie en de lezingen 

van december 2019 (dhr. M. van Leeuwen ‘Veilig op het internet’) en februari 

2020 (dhr. E. van Manen ‘De VU en maatschappelijk ondernemen’) aan de 

orde. 
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In het meinummer stond een samenvatting van de maartlezing ‘Japanse 

Netsuke’ door dhr. J. Barnick. Omdat in verband met de COVID-19 

maatregelen verder geen lezingen zijn gegeven, is gekozen voor een 

themanummer: ‘75 jaar vrijheid’ met bijdragen van een vijftal leden, te weten 

dhr. J. Barnick, mw. R. Veninga, dhr. H. Leezenberg, mw. I. van Dongen-de 

Joode en mw. B. Polak.  

In dit nummer heeft mw. A. Simonis-Bik de deelnemers, die een vragenlijst 

t.b.v. van haar afstudeerscriptie ‘Levenslooppsychologie’ ingevuld hebben, 

bedankt. Tenslotte stond in dit nummer een verslag van de Algemene Leden 

Vergadering. 

Het augustusnummer bestond uit bijdragen van leden aan het thema ‘In tijden 

van corona’. De bijdragen kwamen van mw. E. Pauëlsen, mw. M. van Hövell 

tot Westerflier, dhr. T. van Lambalgen en mw. A. Dräger. 

In het novembernummer werd naast de videopresentaties door dhr. K. 

Blankman en dhr. P. de Haan ook het uitzwaaibericht van het College van 

Bestuur die ter gelegenheid van de dagtocht uitgesproken zou zijn, 

opgenomen in de nieuwsbrief. Tevens is aandacht besteed aan het 

uitbrengen van het boek ’Brouwer naast God’ door dhr. R. van der Woude. 

Het betreft een biografie over dhr. W. Hovy, één van de oprichters van de 

Vrije Universiteit. 

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. 

 

Attenties  

Verjaardagskaarten, zomerkaarten en kerstkaarten.  

 

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 

http://www.gsvu.nl/
http://www.vu.nl/
http://www.vumc.nl/
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Financieel verslag over het jaar 2020 (concept) 
 
Balans per 31 december 2020 
 
Activa   Passiva 
ING-rekening 5.851,56 Vermogen 17.792,45 
ING-spaarrekening 190,11 Contributie 2020 48,00 
ASN-spaarrekening 11.736,92 Crediteuren 10,32 
Voorraad printpapier 13,80    
Debiteuren 58,38    
 
Totaal Activa 17.850,77 Totaal Passiva 17.850,77 
 
 
Baten en lasten 2020 
 
Lasten   Baten 
Dagtocht 0,00 VU medisch centrum 1.736,00 
Nieuwjaarsbijeenkomst 5.191,71 VU College van Bestuur 1.736,00 
GSVU Nieuws 736,73 VU Vereniging 1.736,00 
Bijeenkomsten 365,59 Contributie 4.436,50 
Welzijnswerk 102,78 Rente ING-spaarrekening 0,00 
Administratie 236,81 Rente ASN-spaarrekening 0,07 
Bestuurskosten 376,43   
Porti 220,46 Totaal Baten 9.644,57 
Kerstattenties 88,74 Saldo (-/- = voordelig) -2.168,16 
Diversen 157,16  
 
Totaal Lasten 7.476,41 Totaal  7.476,41 
 
 
Begroting 2021 
 
Lasten   Baten 
Dagtocht 2.400 VU medisch centrum 1.652 
Nieuwjaarsbijeenkomst 0 VU College van Bestuur 1.652 
GSVU Nieuws 750 VU Vereniging 1.652 
Bijeenkomsten 1.000 Contributie 3.600 
Welzijnswerk 150 Rente ING-spaarrekening 0 
Administratie 300 Rente ASN-spaarrekening 0 
Bestuurskosten 1.000 Bijdrage Nieuwjaarsbijeenkomst 0 
Porti 250   
Kerstattenties 150 Totaal Baten 8.556 
 Diversen 150 Saldo (-/- = voordelig) -2.406 
 
Totaal Lasten 6.150 Totaal 6.150 
 
De begroting is gebaseerd op de werkelijke uitkomsten over het jaar 2020  
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Contributie 2021 

 

Volgende maand vindt de Algemene Leden Vergadering weer plaats. Tijdens 

deze vergadering wordt ook de contributie voor het lopende jaar vastgesteld. 

In 2019 was er meer uitgegeven dan dat er aan contributie en 

werkgeversbijdrage binnenkwam. Doordat er in 2020 vanwege de pandemie 

minder fysieke bijeenkomsten zijn geweest staan we er financieel 

rooskleuriger voor. Dat betekent dat wij de contributie op hetzelfde bedrag 

kunnen houden als het voorgaande jaar.  

Wel wil ik alle leden met klem verzoeken de contributie voor 30 april over te 

maken. De telefoongesprekken die ik met de leden voerde waren voor velen 

een welkome afwisseling tijdens het thuis zitten door corona, maar tijdig 

betalen is voor de administratie toch wel heel prettig.  

De minimale contributie bedraagt € 15,00. Het mag uiteraard altijd meer zijn, 

het dubbele of drievoudige mag ook. Ons IBAN-rekeningnummer is  

NL64 INGB 0004 0530 80 t.n.v. Gezelschap Senioren Vrije Universiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 kunnen gebruik maken van de bij 

de papieren nieuwsbrief ingesloten acceptgiro 

om de contributie over te maken. Vergeet niet 

 

op de acceptgiro uw naam en IBAN-nummer in te vullen naast het over te 

maken bedrag. Met dankbaarheid wordt geconstateerd dat vele leden, die 

niet in de gelegenheid zijn om aan de activiteiten deel te nemen, toch ons 

gezelschap financieel steunen.  

Uw overschrijving zien wij graag voor 30 april 2021 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 

  

mailto:penningmeester.gsvu@gmail.com
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De rijke historie van de VU 

 

Op 1 december 2020 gaf een viertal sprekers een overzicht van de 

geschiedenis van de Vrije Universiteit. Willemien van Dijk, conservator oude 

drukken en handschriften, Jasmijn Vervloet, conservator protestantse 

archieven, Wende Wallert, conservator kunst, en Liselotte Neervoort, 

conservator erfgoed, gaven een kijkje achter de schermen. 

 

Bij de oude drukken die in het bezit zijn van de VU gaat het met name over 

materiaal uit de 17e en 18e eeuw, maar de collectie omvat ook ouder werk. 

“Het oudste drukwerk stamt uit 1462”, aldus Willemien van Dijk. De collectie 

bestaat vooral uit boeken over het Nederlands protestantisme. In totaal zijn er 

zo’n 70.000 items. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een absoluut topstuk is het 

zogeheten ‘gebedenboek van Van 

Hooff’ uit ca. 1520. Het is in de loop 

van de geschiedenis intensief 

gebruikt, wat goed te zien is aan de 

beschadigingen op een aantal 

beduimelde pagina’s. Gelukkig zijn 

er ook goed geconserveerde 

bladzijden waar de uitbundige 

decoratie bestaande uit 

gehistoriseerde initialen, 

randversieringen, gedecoreerde 

initialen en initialen in de tekst te 

bewonderen zijn. 

 

Jasmijn Vervloet beheert zo’n drie kilometer aan protestantse archieven. 

Alleen al de 73 dozen met het archief van Abraham Kuyper beslaat meer dan 

negen meter. Naast documenten, dagboeken en andere papieren, bevat het 

archief ook het modelschip ‘De Johanna’ dat Abraham Kuyper op 23-jarige 

leeftijd bouwde in 1861. Hij verbleef destijds bij de familie van zijn verloofde, 

Johanna Schaaij, in Rotterdam. Het scheepje heeft een geheimzinnig 

nummer op een van de wimpels: 393. Tot dusver is onbekend waar dit cijfer 

op slaat. GSVU-lid Epie Boven suggereerde dat dit mogelijk verwijst naar een 

pagina in de bijbel, die Kuyper destijds bezat. Wordt vervolgd. 
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De VU heeft vanaf het moment dat de universiteit naar Buitenveldert 

verhuisde kunst aangeschaft. De visie is dat kunst en wetenschap elkaar 

aanvullen. “Wetenschap onderzoekt de werkelijkheid door data te 

interpreteren en te objectiveren, terwijl kunst de menselijke, subjectieve 

ervaring van de werkelijkheid spiegelt”, legde Wende Wallert uit.  

De collectie academisch erfgoed die Liselotte Neervoort onder haar hoede 

heeft bestaat uit een heel diverse collectie. Van portretten van hoogleraren en 

hun toga’s tot wetenschappelijke instrumenten en apparaten. Er zijn 

momenteel twee online exposities: ‘VU voorwerpen en hun verhalen’, waarin 

 

 

wordt teruggeblikt op de 140-jarige 

geschiedenis (te zien op 

www.geheugenvandevu.nl) en ‘Bram, 

lessen uit het persoonlijk leven van 

Abraham Kuyper 1837-1920’ (te zien op 

www.bitly.com/2Nhs2t8) 

 
De volledige Zoomsessie is terug te zien via www.bitly.com/2Z7jqrM. 
  

http://www.geheugenvandevu.nl/
http://www.bitly.com/2Nhs2t8
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Alternatieve Nieuwjaarsbijeenkomst 

 

Ook de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst kwam dit jaar door COVID-19 te 

vervallen.  

 

 
 

Gelukkig was er een alternatief: via Zoom konden de leden meegenieten van 

het nieuwjaarsconcert door Gerrit Docter en Ron den Burger, een toespraak 

van rvb-voorzitter Chris Polman en natuurlijk de beste wensen voor het 

nieuwe jaar van onze voorzitter An Greven.  

 

De Zoom-bijeenkomst is terug te zien via www.bitly.com/3aZSksh 

_____________________________________________________________ 

 

De functie van filantropie 
 

Begin deze maand hield Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de VU, een 

voordracht over de functie van filantropie. Nederland is een vrijgevig land, 

stelde hij, Zowel wat betreft geld als vrijwilligerswerk horen we internationaal 

gezien tot de gulste gevers. 

 

Theo Schuyt begon in 1995 met een onderzoek naar het geefgedrag in 

Nederland. Inmiddels verschijnt elke twee jaar het boek ‘Geven in Nederland’, 

waarin het macro-economische overzicht van de filantropie door 

huishoudens, nalatenschappen, bedrijven, fondsen en goededoelenloterijen 

https://bit.ly/3aZSksh
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zijn opgenomen. De 12e editie, over het geefgedrag in het jaar 2018, is gratis 

te downloaden via de website www.geveninnederland.nl. 

In 2001 werd het Center for Philanthropic Studies opgericht. Theo Schuyt 

werd de eerste hoogleraar in dit vakgebied in Europa. Inmiddels zijn er twee 

hoogleraren bijgekomen: René Bekkers en Pamala Wiepking.  

 

 

Hoe goedgeefs Nederland is blijkt wel uit de cijfers: 

in 2018 gaven we in totaal 5,663 miljard euro, 

waarvan 2,421 miljard euro rechtstreeks van 

huishoudens kwam. Het merendeel van de giften 

ging naar gezondheid, met op de tweede plaats 

internationale hulp. Ook in een andere vorm van 

filantropie – vrijwilligerswerk – zijn Nederlanders 

ruimhartig. Maar liefst 40% van alle 18+-ers doet 

vrijwilligerswerk. 

 

Nederlanders voelen zich ook erg betrokken bij wat er in hun omgeving 

gebeurt. “Er is geen land met zoveel verenigingen en stichtingen als 

Nederland. Als de kastanje achter het huis van Anne Frank dreigt om te 

vallen is er de volgende dag een Stichting tot behoud van de boom achter het 

huis van Anne Frank”, aldus Schuyt.  

Paradoxaal genoeg profiteren culturele instellingen en bijvoorbeeld 

universiteiten niet van die betrokkenheid. Volgens Schuyt komt dat omdat de 

overheid na de tweede wereldoorlog deze organisaties 

 

financieel ondersteunt. Maar liefst 63% van het budget 

komt uit Den Haag, terwijl slechts 5% uit filantropische 

bronnen komt. Neem bijvoorbeeld de VU, die wordt sinds 

1967 volledig door de overheid gefinancierd. Daarvoor 

kwam een deel van het geld uit particuliere bronnen, zoals 

 

 

 

 

 

 

de Vrouwen VU Hulp, die de oprichting van de medische faculteit mogelijk 

maakte. Dit zorgde voor grote betrokkenheid bij de universiteit. 

Dit najaar verzorgt Theo Schuyt de HOVO cursus filantropie, waarin dieper 

op dit onderwerp wordt ingegaan. 

 

De volledige Zoomsessie is terug te zien via: www.bitly.com/3d83cGY  

http://www.bitly.com/3d83cGY
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Toen het GSVU Nieuws nog van papier was 

 

Nadat hij door pensionering gestopt was met zijn werkzame leven bij VUmc, 

werd Henk Kroese door een toenmalige medewerker van personeelszaken 

geattendeerd op het bestaan van het GSVU. Hij zorgde er jarenlang voor dat 

het GSVU Nieuws bij de leden letterlijk op de deurmat viel. 

 

Door lid te worden van de GSVU veranderde mijn status van ‘gepensioneerd 

medewerker’ naar ‘senior’, iets waaraan ik wel even moest wennen, maar dat 

was verder geen beletsel om lid te worden. Mijn eerste contact met andere 

leden/senioren en het bestuur van het GSVU was tijdens de jaarlijks 

georganiseerde dagtocht in september 2012. Tijdens deze bustocht werd ik 

op professionele wijze door twee toenmalige bestuursleden benaderd om te 

overwegen om medebestuurslid te worden. Hun actie had succes en zo werd 

ik bestuurslid bij het GSVU. Na een korte inwerkperiode werd mij gevraagd 

de samenstelling en de verzending van het ‘GSVU Nieuws’ te verzorgen. 

 

Papieren boekje 

Al vele jaren werd en wordt een papieren boekje gemaakt, gedrukt bij Repro 

VU en naar ieder lid verzonden via de post. Er werd steeds meer mogelijk: er 

konden foto’s geplaatst worden, er kwam een nieuwe omslag en soms kon er 

een editie in kleur gedrukt worden. Het drukken van het boekje vergt een keer 

per kwartaal achter de schermen een militaire operatie.  

Vier weken voor het verschijnen van de volgende GSVU-editie leveren 

diverse bestuursleden hun teksten in via e-mail. Het betreft 

bestuursmededelingen, verslagen van de bijeenkomsten, stukken voor de 

jaarvergadering en financiële bijlagen, maar ook ingezonden stukken, 

aankondigingen van sprekers en bekendmaking van overleden- en nieuwe 

leden. Al deze stukjes worden samengevoegd tot een volgende GSVU 

Nieuws. 

 

De verzendploeg  

Repro VU zorgt voor verzendenveloppen, bedrukt met naam, adres en 

woonplaats. Met enkele leden stopten we de boekjes in de enveloppen, 

waarna ze bij de postkamer ter verzending werden aangeboden. Het was in 

de periode dat alle leden nog een papieren exemplaar per post toegestuurd 

kregen een stevige klus voor vier personen. We deden het met een vast 

groepje. Dit gebeurde bij Repro VU, in de kelder van het hoofdgebouw, waar 
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we altijd welkom waren en ontvangen werden met vers gezette koffie. 

Persoonlijk vond ik het een leuke tijd om al pratend met de andere 

aanwezigen zo’n driehonderd  boekjes verzendklaar te maken. 

 

 
Een vast team van leden bestaande uit (van links naar rechts) Ilse van Dongen-de Joode, 
Juul van Dongen, Henk Kroese en Jeannet Kroese-Hoogeveen, maakte elke drie 
maanden de nieuwsbrief verzendklaar 

 

En daarna... 

Toen computers, het internet en e-mail hun intrede hadden gedaan, konden 

GSVU-leden ervoor kiezen om in plaats van het papieren boekje de digitale 

nieuwsbrief te ontvangen, nu krijgen alle leden met een e-mailadres een 

digitale versie. Dit heeft geleid tot forse besparingen op postzegels en 

drukkosten. Ook de verzendploeg heeft tegenwoordig geen twee uur werk 

meer aan het verzendklaar maken. 

Voor de leden zonder computer of e-mail worden op dit moment nog maar 28 

papieren boekjes verzonden. Het bijeenkomen van de verzendploeg met vier 

personen is inmiddels verleden tijd. Met dank aan allen die meegewerkt 

hebben!!!  

 

De toekomst 

Tijdens de coronatijd kunnen geen fysieke bijeenkomsten plaats vinden. Het 

GSVU-bestuur biedt inmiddels digitale lezingen aan; een prima initiatief! Om 

meerdere redenen ben ik er blij mee. Ik kijk nu naar een volledige lezing. Ik 
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kan kijken en luisteren op een moment dat het mij uit komt en ik kan de lezing 

meerdere keren afspelen. Het vereenvoudigt bovendien het maken van een 

samenvatting en er wordt een groter deel van de GSVU leden mee bereikt. 

Zou een digitale opname van de lezing niet standaard kunnen plaats vinden, 

ook als we na de coronatijd wel weer bij elkaar kunnen komen? 

 

Henk Kroese, oud-bestuurslid 

_____________________________________________________________ 

 
Limerick 

 
Het oudste radioprogramma ter wereld bestaat 75 jaar. Op 19 februari 1946 

klonk ‘Go Ahead’ van The Columbia Orchestra op de radio tijdens de 

allereerste uitzending van Arbeidsvitaminen. 

 

 
 

Met de sound voor liefde en grienen 

Kan de AVRO de arbeid dienen 

Vijfenzeventig jaar 

Kregen ze ’t voor elkaar 

Met ’t program Arbeidsvitaminen 

 

Peter de Haan  
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Gezelschap Senioren VU/VUmc 

 

Het Gezelschap Senioren telt 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) 

 Vacature 

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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