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Van de bestuurstafel 

 

In december waren wij helaas weer genoodzaakt om met behulp van Zoom 

bijeen te komen. Door toenemende kennis en daarmee specialisatie wordt 

het steeds belangrijker om vanuit meer disciplines naar een onderwerp te 

kijken. De pandemie heeft dat ook duidelijk gemaakt. Rianne van Lambalgen 

gaf ons goed inzicht in het ‘waarom en hoe’ van interdisciplinair onderzoek. 

Het is nog niet zo makkelijk om elkaars taal te leren begrijpen. 

 

Evenals in 2021 werd de nieuwjaarsbijeenkomst vervangen door een 

nieuwjaarsgroet, waarbij we weer geïnformeerd werden over Amsterdam 

UMC door Chris Polman en een mooi concert konden beluisteren van Gerrit 

Docter en Ron den Burger. De waardering blijkt uit de kijkcijfers (op het 

moment van dit schrijven 174 keer). 

 

In februari via Zoom (en YouTube) hield Hajo Strik een boeiend verhaal over 

de achtergrond van SIRE. Aardig was dat de GSVUleden nu ook weten wie 

de man van Monique Krinkels is, die onze videopresentaties ‘presentabel’ 

maakt. 

 

De volgende bijeenkomsten zijn hopelijk weer op locatie. Zie onze agenda. In 

deze nieuwsbrief staan ook de stukken voor de algemene ledenvergadering 

in maart. Ellie Pauëlsen en Peter de Haan zijn gelukkig bereid zich voor een 

nieuwe termijn beschikbaar te stellen. Op 1-1-2023 loopt mijn derde termijn 

als voorzitter af. Inmiddels is Ton van Lambalgen ‘helemaal’ klaar met het 

inrichten van zijn nieuwgebouwde huis, wat veel tijd kostte. En hij is bereid 

om het voorzitterschap van mij over te nemen.  

 

Omdat het niet logisch is een bestuurslid in maart in functie te kiezen en dan 

te wachten tot januari, wordt de ALV gevraagd Ton per 1-3-22 tot voorzitter te 

kiezen. Ik ben beschikbaar om herkozen te worden als bestuurslid, waarbij ik 

naast enkele huidige taken de functie van tweede penningmeester op me zal 

nemen.  

 

Het bestuur ziet er naar uit om met een stevige basis en een nieuwe leidende 

visie de lente in te gaan. Dit alles uiteraard als de ALV hiermee instemt.  

 

An Greven, voorzitter  
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Bijeenkomsten voorjaar 2022 

 

Voor zover nu bekend kunnen we de maandelijkse bijeenkomsten hervatten. 

De onderwerpen voor dit voorjaar zijn inmiddels bekend. Dag en tijd zijn als 

vanouds: 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.  

 

1 maart Algemene Ledenvergadering 

 Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier, Leven in zwart-wit. 

Locatie: volgt 

 

5 april  Jacqueline Bel, hoogleraar moderne Nederlandse 

letterkunde: Multatuli 

 Locatie: volgt 

 

3 mei  Willy Arjaans, De OR en de fusie met het AMC 

 Locatie: volgt 

 

7 juni Een rondleiding door de Botanische Tuin Zuidas door 

hortulanus Geralt Joren 

_____________________________________________________________ 

 

Bestuursmededelingen 

 

Overleden 

Dhr. L. (Leen) Valkier (Amstelveen) 

Mw. A.C. (Leidy) Oudejans-Messing (Amstelveen) 

Mw. R. (Ien) von Hombracht-Karsten (Amsterdam) 

Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd. 

 

Nieuwe leden 

Mw. A. (Anny) Kijk in de Vegte (Amsterdam) 

Wij heten haar van harte welkom 

 

Meer informatie over onze vereniging en het aanmeldformulier zijn te vinden 

op onze website: www.gsvu.nl.

http://www.gsvu.nl/
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Jaarverslag 2021 

 

Verslag ten behoeve van de algemene ledenvergadering (ALV) van het 

Gezelschap Senioren Vrije Universiteit en VUmc. 

 

Tweeduizendeenentwintig was door de pandemie en de bijbehorende 

lockdowns een bijzonder jaar. De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst kwam in 

2021 door COVID-19 maatregelen te vervallen. Gelukkig kon er een 

alternatief, een nieuwjaarsgroet, worden aangeboden. Via Zoom en YouTube 

konden de leden meegenieten van het nieuwjaarsconcert door Gerrit Docter 

en Ron den Burger, een toespraak van Raad van Bestuur-voorzitter Chris 

Polman en natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar van onze 

voorzitter An Greven. De lezingen in de maanden februari, april, mei en juni 

en de jaarvergadering in maart konden de leden via Zoompresentaties en 

videoregistraties bijwonen.  

Pas toen de zomer ons bereikte, konden we weer de dagtocht en lezingen 

organiseren, waarbij leden fysiek aanwezig konden zijn. In december ging 

alles weer ‘op slot’, zodat we in deze maand weer terug moesten vallen op 

het oude digitale concept van Zoompresentaties en het uitzenden van digitale 

registratie van deze presentaties via een YouTube kanaal.  

Voorafgaand aan de jaarvergadering, de Zoompresentaties en fysieke 

bijeenkomsten heeft het bestuur op de maand november na al dan niet 

digitaal vergaderd.  

 

Samenstelling bestuur 

In 2021 hebben 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, 

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

Ellie Pauëlsen. 

Als algemeen bestuursleden fungeerden: Monique Krinkels (eindredacteur 

Nieuwsbrief) en Rob Meijer (evenementen commissie). 
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Van de bestuurstafel 

Het bestuur is vanwege de lockdown in verband met de COVID-19 pandemie 

de eerste zeven maanden van dit jaar niet fysiek bij elkaar geweest en heeft 

tot en met augustus zes keer vergaderd via Zoom. In de maanden augustus 

en oktober is het bestuur fysiek bij elkaar geweest voor de maandelijkse 

vergadering. In november heeft geen vergadering plaatsgevonden. In 

december is er weer via Zoom vergaderd. 

Alle aspecten, zoals het financiële en secretariële verslag, die een rol spelen 

bij het besturen van een vereniging, zijn tijdens de jaarvergadering in maart 

aan de orde geweest. Het bestuur is nagegaan welke mogelijkheden de VU 

biedt aan het gezelschap om een ruimte voor lezingen ter beschikking te 

stellen. Daarnaast is met de VUvereniging besproken of leden van het GSVU 

en de VUvereniging van de programma’s van zowel het GSVU als van de 

VUvereniging kunnen profiteren. De aansluiting bij de VUvereniging heeft een 

goede oplossing gebracht. We verkeren niet meer in een afwachtende en 

afhankelijk van het onderwijs zijnde positie.  

Van de verzendploeg van de nieuwsbrief is afscheid genomen. Mede door de 

coronamaatregelen was al met ingang van mei 2020 het insteken van de 

kleine hoeveelheid papieren nieuwsbrieven uitbesteed aan de VU-drukkerij. 

Vanaf 2021 heeft de drukkerij ook de taak op zich genomen om 

acceptgirokaarten bij de nieuwsbrief in te voegen. Mede hierdoor is besloten 

de acceptgirokaarten niet meer op naam te versturen. 

Helaas ontving het bestuur bericht dat Ineke Koop, als ondersteuner van het 

bestuur actief bij de voorbereiding en uitvoering van de dagtocht, is 

overleden. Het bestuur zal haar bescheidenheid en oprechte belangstelling in 

iedereen missen. De GSVU-werkzaamheden worden voortgezet door Ellie 

Pauëlsen, onze penningmeester. 

 

Ledenbestand 

In onderstaande opsomming wordt een overzicht gegeven van overleden 

leden, opzeggingen door leden, nieuwe leden en wordt melding gedaan van 

royement.  

Overleden: dhr. J.L. Brosky (Krommenie), mw. A. Dräger (Haarlem), mw. B. 

Goossens (Amsterdam), mw. R. von Hombracht-Karsten (Amsterdam), mw. I. 

Koops (Amstelveen), mw. L. Oudejans-Messing (Amstelveen), dhr. L. Valkier 

(Amstelveen). 

Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd  
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Opzeggingen: mw. M. (Mieke) van Bethem (Amsterdam), dhr. J. de Graaff 

(Amstelveen), dhr. A. Kegel (Amsterdam), mw. M. van Kerkwijk (Zuid Oost 

Beemster), mw. A. Nicolaas Merkus (Vinkeveen), mw. A. Poot (Amstelveen), 

mw .C.A. Ravesloot-Dubbeldam (Aalsmeer), dhr. J. de Rouw (Amsterdam), 

mw. S. Vos-Slangen (Purmerend), mw. T. Wagenaar (Bergen). 

Royement: In 2021 zijn drie leden van ons gezelschap geroyeerd (m.i.v. 1-1-

2022). 

Nieuwe leden: mw. W. (Willy) Arjaans-Galema (Amsterdam), dhr. H. (Henk) 

Boersma (Maarssen), dhr. A. (Andre) Dorsman (Amsterdam), dhr. D. (Dirk) 

van Iperen (Leiderdorp), mw. A. (Annelies) Jansen (Amsterdam), mw. A. 

(Aleid) Knoote- Aalders (Amsterdam), mw. R. (Ria) Kroes (Zaandijk), mw. T. 

(Tineke) Vogel-Eissens (Amsterdam), mw. A. (Anny) Kijk in de Vegte 

(Amsterdam) 

We heten hen van harte welkom. 

Per 31 december 2021 telde ons gezelschap, rekening houdend met 

aanmeldingen, opzeggingen, overlijdens en royement 228 leden en 1 

buitengewoon lid.  

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 

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

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

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

activiteiten.  

Aan de algemene ledenvergadering via Zoom op 2 maart namen 17 leden 

deel. Tijdens de ledenvergadering zijn de herbenoemingen van Ton van 

Lambalgen m.i.v. 1-5-2021 en Rob Meijer m.i.v. 1-12-2021 goedgekeurd. Ten 

aanzien van het secretarieel jaarverslag 2020 werden door de leden geen 

vragen gesteld of commentaar geleverd. Het jaarverslag werd hierna 

vastgesteld. De leden spraken hun dank uit aan de beide secretarissen.  

Met betrekking tot het financieel jaarverslag 2020 werd ten aanzien van de 

Zoompresentaties de vraag gesteld of voor het houden van 

Zoompresentaties budget is vrijgemaakt. De voorzitter merkt op dat dit in 

principe niet nodig is. De lezingen kunnen vooralsnog binnen de 40 minuten, 

die gratis ter beschikking worden gesteld door Zoom worden gehouden.  

De kascommissie is – door de COVID-19 maatregelen – niet voor de datum 

van de jaarvergadering bij elkaar gekomen. De kascommissie stelde voor de 

controle uit te stellen tot de versoepeling van de maatregelen tegen COVID-
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19 werden opgeheven en hun werk mogelijk maakte. Aan haar werd in 

principe uitstel tot 1-7-2021 verleend. 

Dit hield tevens in dat decharge van het bestuur op dat moment niet mogelijk 

was. Op 1 juni heeft een korte extra algemene ledenvergadering met 

betrekking tot afhandeling van het financieel jaarverslag via Zoom 

plaatsgevonden. De leden zijn op de hoogte gesteld van het standpunt van 

de kascommissie en het antwoord van het bestuur. Na toelichting van Epie 

Boven werd het financieel jaarverslag goedgekeurd en het bestuur decharge 

verleend. De penningmeester werd bedankt voor haar inzet. 

Voor het jaarverslag 2022 hebben Jeike Biewinga (als reserve), Epie Boven 

en Jaap Musch zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie.  

 

Dagtocht 

Met iets meer dan vijftig leden ging het gezelschap afgelopen september naar 

het Speelgoed en Oude Ambachten Museum in Terschuur en naar de 

zandsculpturen ‘75 jaar vrijheid’ in Garderen. Het programma was hetzelfde 

als dat van 2020, wat in feite passend was, omdat deze dagtocht in het teken 

van het verleden stond.  

Het was alweer lang geleden dat wij de ingang van de Medische Faculteit 

passeerden. De tafel en stoeltjes stonden ver uiteen, want afstand houden 

was de boodschap. Dat kwam echter de gezelligheid niet ten goede. Helaas 

was directeur van DURF, mw. Delia de Vreeze, die ons uitzwaaide met een 

informatief verhaal over deze nieuwe dienst van de VU, door de veelal grote 

afstand van haar tot ons, slecht te volgen. Maar eenmaal in de bus kwam de 

stemming ondanks de mondkapjes, er goed in. Wat die dag ook meewerkte 

was het prachtige weer. 

Als eerste stop gingen we naar Terschuur. In het museum voor “Oude 

Ambachten en Speelgoed” genoten we van koffie en uitstekend gebak. Hoe 

ouder je was hoe meer je in het museum herkende van de voorwerpen die 

vroeger gebruikt werden door diverse ambachtslieden. Leuk dit te zien en op 

die manier waardeer je het heden meer. Na een genoeglijke en goede lunch 

werden de befaamde zandsculpturen in Garderen, die in 2020 ter ere van 75 

jaar bevrijding werd opgebouwd, bezocht. Zeer de moeite waard. Wat leuk 

was dat we uitleg van één van de kunstenaars, die met herstelwerk bezig 

waren, kregen. De dag werd afgesloten met een diner waarop volop 

gelegenheid was om met elkaar te praten. Weer bij de bus was het duidelijk 

dat we in dubbele betekenis onze vrijheid waardeerden.  
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Bijeenkomstmiddagen/videopresentataties 

Door de invoering van de lockdown in 2020 werden van februari tot en met 

juni 2021 alle fysieke bijeenkomsten met leden vervangen door lezingen via 

Zoom, die dan weer via video vastgelegd werden, door Hajo Strik bewerkt en 

daarna uitgezonden via YouTube. De lezingen in de maanden oktober en 

november vonden plaats op locatie van de VU. In december vond wederom 

een presentatie via Zoom plaats. De via op video vastgelegde presentaties 

konden worden bekeken via ons eigen YouTube kanaal 

(https://www.youtube.com/channel/UC6xoSphw52_SWninG-Ftinw) 

Daar deze presentaties door de leden goed werden bekeken, konden ook de 

registraties van de lezingen, die in oktober en november werden gehouden, 

via You Tube worden bekeken. Het bestuur ervaart dit als prettig voor leden 

die te ver weg wonen of niet mobiel genoeg meer zijn om zoals te doen 

gebruikelijk naar de VU-campus te komen. Voor anderen is het bij elkaar 

komen en de interactie met de spreker, aantrekkelijk. Kortom dit is dan het 

beste van twee werelden (digitaal en fysiek). 

 

Overzicht van de gehouden bijeenkomsten/videopresentaties in 2021 

6 januari Nieuwjaarsgroet vanuit de foyer van het VUmc ( 214x bekeken) 

4 februari Prof.dr. T. Schuijt, De functie van filantropie (159x bekeken) 

2 maart Mw. J. Pauëlsen, Van kwakzalverij naar ‘Yoka’s pokus’ (129x 

bekeken) 

6 april Prof.dr. J. Seidell, Voeding en Gezondheid  

5 mei Mw. R. Westerhof, Studeren aan de VU in coronatijd (98x 

bekeken) 

1 juni Dr. M. Wetzels, Innovatieve vingerprik technologie (53x 

bekeken) 

5 oktober Prof.dr. A. Dorsman, Verbouwen van kerken tot appartementen 

(105x bekeken) 

2 november Dhr. J. Musch, De geboorte van een boek (106x bekeken) 

7 december Mw. Dr. R. van Lambalgen, Interdisciplinair onderzoek en 

onderwijs (85x bekeken) 

De bijeenkomsten in oktober en november werden zoals gebruikelijk 

afgesloten met een hapje en drankje. 

 

Publiciteit 

De nieuwsbrief was evenals vorig jaar het middel om met leden in contact te 

komen en te blijven. In de nieuwsbrief werd zoals gebruikelijk melding 
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gemaakt van bestuursmededelingen, te organiseren activiteiten, alsmede 

verslagen hierover. Zoals gebruikelijk verscheen in de maanden februari, mei, 

augustus en november een GSVU Nieuwsbrief.  

In deze nummers werd verslag gedaan van de lezingen die in december 

2020 en 2021 (t/m november) werden gehouden. In het februari-nummer 

werd door Henk Kroese ook aandacht besteed aan de verzendploeg. Henk 

Kroese deed ons meeleven hoe jarenlang het GSVU Nieuws bij de leden 

letterlijk op de deurmat viel.  

Op de website www.GSVU.nl is informatie over het gezelschap te vinden. De 

website werd bijgehouden door GSVU-lid Henk Puls. 

Via de algemene website van VU (www.VU.nl) en VUmc (www.VUmc.nl) kan 

doorgelinkt worden naar informatie over het gezelschap en de website. 

 

Slotopmerking 

Onze dank gaat ook dit jaar uit naar hen die ons financieel, moreel en 

belangeloos hebben gesteund. Mede hierdoor kon 2021 voor ons 

‘Gezelschap’ een mooi jaar worden. 

 

Namens het bestuur, 

Inge Schadee-Eestermans, Peter de Haan, secretariaat. 

 

 

Financieel jaarverslag 

 

Het financieel jaarverslag van de penningmeester is bij het verzenden van 

deze nieuwsbrief helaas nog niet door de kascommissie beoordeeld. Dit zal 

wel vóór de algemene ledenvergadering plaats vinden. Tijdens het 

agendapunt goedkeuring van het financiële jaarverslag zal zoals gebruikelijk 

de kascommissie haar mening geven. Mocht er naar aanleiding van de 

beoordeling van de kascommissie onverhoopt wijziging in het financieel 

jaarverslag komen, dan zal dit bij de aankondiging van de maart-bijeenkomst 

gemeld worden met als bijlage de nieuwe stukken. 

Het bestuur is zich ervan bewust dat de leden die geen e-mailadres hebben, 

in dat geval niet volledig zijn geïnformeerd. 

  

http://www.gsvu.nl/
http://www.vu.nl/
http://www.vumc.nl/
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Concept over het jaar 2021 
 
Balans per 31 december 2021 
 
Activa   Passiva 
ING-rekening 11.407,87 Vooruitbetaalde  
ING-spaarrekening 190,11 contributie 2021 93,00 
ASN-spaarrekening 11.736,92 Crediteuren 10,40 
Voorraad printpapier 13,80  
Debiteuren 190,00 Subtotaal 103,40 
   Eigen vermogen 23.435,30 
Totaal Activa 23.538,70 Totaal Passiva 23.538,70 
 
 
Winst- en verliesrekening 2021 
 
Lasten   Baten 
Dagtocht 1.664,55 VU medisch centrum 1.652,00 
Nieuwjaarsbijeenkomst 18,90 VU College van Bestuur 1.652,00 
GSVU Nieuws 845,18 VU Vereniging 1.652,00 
Bijeenkomsten 318,84 Contributie 4.283,00 
Welzijnswerk 63,53 Rente ING-spaarrekening 0,00 
Administratie 183,10 Rente ASN-spaarrekening 0,00 
Bestuurskosten 100,93  
Porti 121,46  
Kerstattenties 104,20  
Diversen 130,92  
 
Totaal Lasten 3.551,61 Totaal Baten 9.239,00 
Saldo    5.687,39 
 
Begroting 2022 * 
 
Lasten   Baten 
Dagtocht 2.500 VU medisch centrum 1.596 
Nieuwjaarsbijeenkomst 25 VU College van Bestuur 1.596 
GSVU Nieuws 850 VU Vereniging 1.596 
Bijeenkomsten 1.150 Contributie 3.330 
Welzijnswerk 100 Rente ING-spaarrekening 0 
Administratie 200 Rente ASN-spaarrekening 0 
Bestuurskosten 500 Bijdrage Nieuwjaarsbijeenkomst 0 
Porti 150   
Kerstattenties 150  
Diversen 150  
 
Totaal Lasten 5.775 Totaal Baten 8.118 
Saldo     2.343 
 
* De begroting is gebaseerd op de werkelijke uitkomsten over het jaar 2021  
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Ter vergelijking 
 
Balans per 31 december 2020 
 
Activa   Passiva 
ING-rekening 5.851,56 Vooruitbetaalde 
ING-spaarrekening 190,11 contributie 2020 48,00 
ASN-spaarrekening 11.736,92 Crediteuren  10,32 
Voorraad printpapier 13,80 Subtotaal 58,32 
Debiteuren 58,38 Eigen vermogen 17.792,45 
 
Totaal Activa 17.850,77 Totaal Passiva 17.850,77 
 
 
Winst en verliesrekening 2020-2021 
 
 2020 2021 2021 
 Werkelijk Begroting Werkelijk 
 
Baten 
VU medisch centrum 1.736,00 1.652,00 1.652,00 
VU College van Bestuur 1.736,00 1.652,00 1.652,00 
VU Vereniging 1.736,00 1.652,00 1.652,00 
Contributie 4.366,50 3.600,00 4.283,00 
Rente ING-spaarrekening 0,00 0,00 0,00 
Rente ASN-spaarrekening 0,00 0,00 0,00 
Totaal Baten 9.574,00 8.556,00 9.239,00 
 
Lasten 
Dagtocht 0,00 2.400,00 1.664,55 
Nieuwjaarsbijeenkomst 5.191,71 0,00 18,90 
GSVU Nieuws 736,73 750,00 845,18 
Bijeenkomsten 320,20 1.000,00 318,84 
Welzijnswerk 102,78 150,00 63,53 
Administratie 215,88 300,00 183,10 
Bestuurskosten 291,97 1.000,00 100,93 
Porti 122,22 200,00 121,46 
Kerstattenties 88,74 150,00 104,20 
Diversen 157,16 150,00 130,92 
Totaal Lasten 7.227,39 6.100,00 3.551,61 
 
Saldo 2.346,61 2.456,00 5.687,39 
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Samenbrengen van inzichten in interdisciplinair onderzoek 

 

Toen Ton van Lambalgen, mijn vader, aangaf dat ze wel eens sprekers nodig 

hebben voor de seminars van het Gezelschap Senioren van de VU leek het 

me erg leuk daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Op 7 december hield ik 

mijn voordracht met het onderwerp interdisciplinariteit. 

 

Zelf heb ik ook aan de VU gestudeerd: psychologie en kunstmatige 

intelligentie en ik ben daar gepromoveerd in kunstmatige intelligentie. Nu ben 

ik universitair docent bij de opleiding Liberal Arts and Sciences aan de 

Universiteit Utrecht en daar leiden we studenten op tot ‘disciplined 

interdisciplinarians’: studenten die een vakinhoudelijke specialisatie kiezen, 

maar ook leren hoe ze interdisciplinair onderzoek moeten doen. We leren 

studenten wat disciplines (vakgebieden) zijn en hoe ze disciplinaire inzichten 

kunnen analyseren en samenbrengen. In de lezing die ik gaf wilde ik jullie 

meenemen in wat het betekent om interdisciplinair onderzoek te doen en 

welke stappen en eigenschappen daar belangrijk bij zijn.  

 

Integreren 

Interdisciplinariteit is een term die je misschien wel eens voorbij hoort komen. 

Het verwijst dan vaak naar de samenwerking tussen mensen met 

verschillende achtergronden. Interdisciplinair onderzoek richt zich op 

maatschappelijk relevante, complexe vragen. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar 

een vraag zoals: ‘wat is de oorzaak van hoge werkdruk bij 

ziekenhuispersoneel’. Deze vraag kun je vanuit meerdere disciplines 

beantwoorden, bijvoorbeeld economie, psychologie of informatica. Het is dan 

belangrijk om deze verschillende inzichten te integreren tot één geheel om 

een omvangrijk antwoord te kunnen geven op de interdisciplinaire vraag.  

Het integreren van disciplinaire inzichten kan op verschillende manieren, 

waarbij het telkens van belang is dat onderzoekers open staan voor 

perspectieven van anderen en goed met elkaar communiceren. Tijdens de 

lezing gaf ik een paar voorbeelden van waar perspectieven kunnen 

verschillen, zoals een verschil in definities van hetzelfde woord of een 

verschil in benaderingen van een fenomeen. Dit komt omdat elke discipline 

naar een specifiek onderdeel kijkt, de onderzoekers bij de olifant op het 

plaatje laten dit goed zien: een olifant kan een touw, een muur of een speer 

zijn afhankelijk van hoe iemand ernaar kijkt. Interdisciplinair onderzoek brengt 

deze onderdelen samen tot een geheel.  
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Chatten 

In mijn onderwijs vind ik het belangrijk om interactie te faciliteren, in deze 

online context deed ik dat via de chatfunctie in Zoom waardoor ik bijdragen 

van jullie mee kon nemen in mijn lezing. In de vragenronde hadden we het 

nog even over corona, een onderwerp dat zich typisch leent voor 

interdisciplinair onderzoek. Daar besproken we ook de uitdagingen als 

bijvoorbeeld niet iedereen open staat voor inzichten uit andere vakgebieden 

en er werd opgemerkt dat het OMT beter zou functioneren als het echt 

interdisciplinair zou zijn, iets dat ik natuurlijk onderstreep. Het was erg leuk 

dat ik op deze manier ook jullie vakgebieden meekreeg en te kunnen ervaren 

dat ook de GSVU bestaat uit verschillende achtergronden waar verschillende 

inzichten uit voortkomen.  

 

Rianne van Lambalgen  

Bron: G. Renee Guzlas 
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SIRE zet mensen aan het denken 
 

Wie denkt dat ‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’ een slogan is van 

de door de overheid gefinancierde Postbus 51 heeft het helemaal mis. Op 2 

februari onthulde Hajo Strik dat de Stichting Ideële Reclame een initiatief is 

van commerciële bedrijven, zoals reclamebureaus. Doel: Samen de 

maatschappij een beetje mooier maken. 

 

Het verhaal van SIRE begint niet in Nederland, maar aan de andere kant van 

de oceaan, in Amerika. Daar werd het idee geboren om de aanwezige kennis 

en ervaring in reclame en PR in te zetten voor veranderingen in de 

maatschappij. Het doel was om tegelijkertijd ook het ontstane, wat negatieve 

beeld van de reclamewereld bij te stellen.  

 

Pearl Harbor 

Terwijl de discussie nog liep, werd drie weken later Pearl Harbor aangevallen 

en was deelname van Amerika aan de Tweede Wereldoorlog een feit. De 

oorspronkelijk opgerichte Council veranderde in War Ad Council en stond aan 

de basis van vele uitingen, die de bevolking bewust moesten maken van hun 

rol aan het thuisfront. Zo werd de slogan ‘the slip of the lip will sink a ship’ 

symbolisch voor zorgvuldig omgaan met nieuws van het front. De organisatie 

groeide en aan het einde van de oorlog werkten er honderden medewerkers. 

 

 

De campagne Eenzaamheid uit 1968 

Toen de oorlog afgelopen was, 

was er ineens geen werk meer 

voor deze mensen, maar president 

Truman kwam op het idee om al 

die ervaring in te zetten voor het 

aanpakken van maatschappelijke 

problemen en zo ontstond de Ad 

Council. Eén van de eerste 

campagnes richtte zich op het 

voorkomen van bosbranden en de 

iconische figuur van Smokey Bear 

 

ontstond. Op de YouTube versie van de lezing staat hier een filmpje van.  

Al die campagnes moesten worden betaald en veel grote bedrijven 

sponsorden en wilden er graag er hun naam aan verbinden. In die tijd was 
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Disney een prominente naam bij het publiek en toen er een campagne kwam 

over milieuvervuiling, bedacht Disney een nieuwe film met Bambi in de 

hoofdrol. Hij monteerde dat in een op dat moment populaire film van Donald 

Duck over de jacht. Een schone rivier verandert in een vervuilde. 

 

Nederland 

Deze campagnes trokken ook in Nederland de aandacht en in 1967 richtten 

enkele reclamemensen de Stichting SIRE op met nadruk op het ideële 

karakter. Met een shockerende advertentie ‘Man ligt 5 dagen dood in huis’ 

maakte SIRE haar entree bij het Nederlandse publiek, om daarna nog eens 

verder te gaan met ‘Man zit 4 uur vast in truck’ waarbij hulp bieden aan een 

volslagen onbekende medemens centraal stond. 

 

Campagnes over eenzaamheid, 

donorwerving, drankmisbruik, 

geslachtsziektes, wellevendheid 

volgden. In totaal nu zo’n 113 

campagnes. 

De meesten van u kennen de 

Vuurwerkcampagnes, maar SIRE 

heeft ook een zijstapje gemaakt 

richting een speciale doelgroep, de 

huisartsen. Campagnes komen bij 

SIRE tot stand door signalen uit de 

bevolking en in dit geval door 

iemand die aandacht vroeg voor de 

ziekte manische depressiviteit.  
 

De campagne Rouwverwerking uit 1999 

 

Daar werd toen een zeer succesvolle campagne voor gemaakt, waarbij de 

manische kant het uitgangspunt vormt. 

 

Zwaar onderwerp 

Ook de nieuwste campagne van SIRE heeft een zwaar onderwerp: De dood. 

Met ‘De dood. Praat erover. Niet eroverheen’, hoopt SIRE mensen stil te 

laten staan bij de waarde van praten over de dood. Cijfers wijzen uit dat 

mensen vergeten lijken te zijn dat de dood een onlosmakelijk onderdeel van 

het leven is. Het lijkt alsof we de dood steeds meer buiten het leven plaatsen. 

We praten er liever niet over of relativeren het verdriet. ‘Het leven gaat door’, 
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zeggen we dan of ‘Ach, wel een mooie leeftijd’. Maar hoe ga je om met de 

dood als je omgeving eraan voorbijgaat? En hoe voltooid is een leven vol 

onvoltooide gesprekken?  

Uit onderzoek van SIRE blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders 

aangeeft niet genoeg gesproken te hebben over de dood met iemand die er 

nu niet meer is. Hierdoor heeft men niet goed afscheid kunnen nemen en 

heeft men nu spijt. Het verdriet is hierdoor groter en het bemoeilijkt de rouw. 

Slechts 27% van de Nederlanders heeft alles tegen hun naasten gezegd, 

mochten zij morgen overlijden. Of het nu gaat om praktische en financiële 

zaken of juist gevoelens. Zoals gebruikelijk, wordt de campagne breed 

ingezet: TV, radio, online, dagbladen, tijdschriften, bioscoop, outdoor, content 

samenwerking, sociale media en PR.  

 

Misverstand 

Tenslotte nog even een misverstand uit de weg ruimen. SIRE is géén 

overheidsinstantie en alle medewerkers werken onbezoldigd. De Stichting 

bestaat uit een bestuur, dat is samengesteld uit mensen uit het reclamevak, 

opdrachtgevers en media. En de campagnemakers, drukkers, filmers, etc. 

doen dat ook allemaal gratis. Ook de media plaatsen commercials en 

advertenties kosteloos. Enfin, details kunt u vinden op de website www.sire.nl 

en de presenstatie op het GSVU-kanaal op YouTube, 

https://www.youtube.com/channel/UC6xoSphw52_SWninG-Ftinw 

 

Hajo Strik 

 

 

Haiku 
 
 

 

 

Bijeen in groepen 

Komt de lente nu als geroepen 

Ook wij bloeien op 

 

An Greven 

  
  

https://www.youtube.com/channel/UC6xoSphw52_SWninG-Ftinw
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Bericht van de penningmeester 

Contributie 2022 

 

Volgende maand vindt de Algemene Leden Vergadering weer plaats. Tijdens 

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

Doordat er in 2021 vanwege de pandemie minder fysieke bijeenkomsten zijn 

geweest staan we er financieel beter voor. Dat betekent dat wij de contributie 

op hetzelfde bedrag kunnen houden als vorig jaar.  

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

maken. De telefoongesprekken, e-mails en brieven die ik verstuurde, nemen 

ontzettend veel tijd in beslag. Voor de administratie is het toch wel heel 

prettig als er tijdig wordt betaald.  

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

Ons bankrekeningnummer is NL64 INGB 0004 0530 80, t.n.v. Gezelschap 

Senioren Vrije Universiteit.  

 

 
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. Een voordeel is wel dat er nu een mogelijkheid is om de 

bijeenkomsten via YouTube te bekijken op een voor ieder gewenst moment. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Voor vragen: tel. 020-4040433, e-

mail: penningmeester.gsvu@gmail.com 

 

Ellie Pauëlsen, penningmeester GSVU  

mailto:penningmeester.gsvu@gmail.com
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Goudkoorts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland is weer eens beduusd 

Door de grootse winst van Ireen Wüst 

Deelname was wellicht stout 

Maar ze won weer eens goud 

En heeft ook nog het OR vergruusd 

 

Peter de Haan 
 

 

50 jaar – 100 uren bezetting 

 

Vanaf 22 februari 1972 werd het hoofdgebouw van de VU 100 uur bezet door 

studenten. Ze eisten meer democratische inspraak en hadden kritiek op de 

christelijke doelstelling van de universiteit. Een documentaire en een 

expositie besteedt aandacht aan het studentenactivisme aan de VU 1972–

2022. 

In de roerige jaren zeventig maakte de VU een omslag van kleine 

gereformeerde elite-universiteit naar een brede en democratische instelling. 

Dit ging niet zonder slag of stoot. De linksradicale studentenbeweging, onder 

leiding van de SRVU, liet flink van zich horen. In 1972 leidde de strijd over de 

oprichting van een universiteitsraad zelfs tot de bezetting van het VU-

hoofdgebouw.  

Met subsidie van de VUvereniging kijken oud-bezetter Jochum de Graaf en 

documentairemaker Willem Wesseling de beelden uit 1972 terug met andere 

oud-bezetters. Hoe ging dat toen? En hoe kijkt men er nu op terug? De 

documentaire ‘Dit is het begin’ zal in de loop van de expositie in première 

gaan.  

De bijbehorende expositie opent op 22 februari om 16.00 uur met een hybride 

event in 3D@VU en zal t/m half april te zien zijn in de erfgoedvitrine (HG 1e 

verdieping, naast de ingang van de UB). De expositie zal dan ook online te 

zien zijn: https://arcg.is/15G4SS  

Wil je alvast in de stemming komen? Lees het verslag van een oud-bezetter, 

en bekijk de originele beelden uit 1972 op 

https://www.geheugenvandevu.nl/blog/vu-voorwerpen-en-hun-verhalen-1970-

1975-de-film-bezet-en-de-100-uren-bezetting-van-1972   

https://arcg.is/15G4SS
https://www.geheugenvandevu.nl/blog/vu-voorwerpen-en-hun-verhalen-1970-1975-de-film-bezet-en-de-100-uren-bezetting-van-1972
https://www.geheugenvandevu.nl/blog/vu-voorwerpen-en-hun-verhalen-1970-1975-de-film-bezet-en-de-100-uren-bezetting-van-1972
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Verloting spaarbusjes VU 

 

 

Er was opmerkelijk weinig belangstelling 

voor de aan ons geschonken VU-

spaarbusjes. Slechts drie mensen wilden 

er een hebben. Misschien hebben onze 

leden deze busjes al in huis of heeft men 

geen behoefte aan een tweedehands 

busje. 

Via Zoom is er een loting geweest: 

gelukkige winnaars: Monique Krinkels en 

Inge Schadee. We hebben er alle 

vertrouwen in dat ze goed voor hun busje 

zullen zorgen. 

 

 

Een handige kabouter 
 

Inmiddels is ook de tweede uitgave van Jaap Musch gepubliceerd. In het 

boek ‘De avonturen van kabouter Moertje’ vertelt hij over een handige 

kabouter die opstaat tegen de heks. De fraaie illustraties zijn van zijn dochter 

Judith. 

In een kabouterdorp, vlakbij Schoorl, woont 

een aantal kabouterfamilies in de duinen. Bij 

een van die families valt het op dat er wel een 

heel handige kabouter actief is. Dat is kabouter 

Moertje, de hoofdpersoon uit dit boek. Hij vindt 

allerlei handige dingen uit, zoals een schaats, 

een slee en hij bouwt zelfs een helikopter! En 

natuurlijk is er een heks, die zorgt dat het leven 

in het kabouterdorp altijd anders verloopt dan 

je zou willen. Kortom, tijd voor de avonturen 

van kabouter Moertje. De handige kabouter 

die, met behulp van de dieren in het bos, de 

strijd aangaat met de vreselijke heks! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek bestellen kan via de uitgever, www.boekscout.nl, prijs € 14,99.  

http://www.boekscout.nl/
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VU-voorwerpen en hun verhalen 

 

In het VU-lustrumjaar 2020/21 was het tevens 100 jaar geleden dat Abraham 

Kuyper overleed. Ter gelegenheid van dit jaar werd een tentoonstelling 

georganiseerd van VU-voorwerpen, die helaas door de pandemie alleen 

digitaal te zien was. Om een meer fysieke herinnering te hebben, is een fraai 

boek uitgegeven 25 x 25 cm, dat op de koffietafel niet misstaat en uitnodigt 

om af en toe in te zien. Het boek ‘VU-voorwerpen en hun verhalen – 140 jaar 

erfgoed van de Vrije Universiteit Amsterdam’ is geschreven door Ab Flipse en 

Liselotte Neervoort. 

Oud-medewerkers zullen veel beelden herkennen en sommige 

gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt. Zo is er het verhaal van het 

bronzen beeld ‘De spaarster’ dat wij hebben gezien bij onze excursie naar het 

gastenverblijf. De geschiedenis van Ad Valvas zal velen van ons nog bekend 

voorkomen, maar ook de reclamecampagnes van de VU roepen 

herinneringen op.  

 

 

Veel onderwerpen zijn ook nog 

zeer actueel. Het Nederlandse 

tweelingenregister is een steeds 

waardevollere bron van 

informatie en de klapschaats 

wordt nog altijd verbeterd. Sport, 

huisvesting (Uilenstede) en 

duurzaamheid zijn onderwerpen 

die anno 2022 veel aandacht 

krijgen. 

Voor wie het verleden wil 

kennen en in het heden staat 

met de blik op de toekomst, is 

met dit boek goed af. 

Het boek is (gratis) digitaal te lezen via deze link 

https://issuu.com/vuuniversity/docs/vu_voorwerpen_en_hun_verhalen.  

Een papieren exemplaar kan worden besteld door een e-mail met 

adresgegevens te sturen naar a.c.flipse@vu.nl en tegelijkertijd € 20,00 (incl. 

verzend- en administratiekosten) over te maken naar rekening NL68 INGB 

0006 8454 44 t.n.v. Stichting Batavia Academica te Amsterdam o.v.v. ‘VU-

voorwerpen en hun verhalen’.  

mailto:a.c.flipse@vu.nl
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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) 

 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  

Foto omslag Wouter Koppen, iBulb 

 

 

Het Gezelschap Senioren VU/VUmc wordt mede mogelijk gemaakt door  
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