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Van de bestuurstafel 
 
Wat een andere tijden! We waren het jaar 2020 tijdens onze 
nieuwjaarsbijeenkomst nog wel zo goed begonnen, vrolijke muziek voor de 
vrolijke jaren 20. Het kon verkeren. De maatschappij is abrupt tot stilstand 
gekomen en dus is er een einde aan de bijeenkomsten van dit GSVU-
semester gekomen.  
Bij de algemene ledenvergadering in maart bleek dat veel leden goed 
meedenken. Laten we het zo houden, ook in moeilijke tijden. In deze 
nieuwsbrief doet onze secretaris verslag van deze vergadering, een begin 
van een goede traditie. Ook wordt bericht welke acties het bestuur naar 
aanleiding van de ALV ondernomen heeft. John Barnick liet ons vervolgens 
weer meegenieten van zijn hobby. Hij had dit keer ook voorwerpen bij zich, 
heel fraai. 
Het bestuur heeft na de bijeenkomst afscheid genomen van Johann van 
Leeuwen, 17 jaar lang als penningmeester in dienst van het GSVU. Gelukkig 
is zijn afscheid net op tijd, anders was het op de lange baan geschoven. 
Van Annemarie Simonis kregen wij bericht over haar behaalde master, 
waarvoor een aantal van ons proefpersoon zijn geweest. 
Voor deze nieuwsbrief is behalve de gangbare bovenstaande zaken naar een 
alternatieve inhoud gezocht die door medewerking van een vijftal leden ook 
gevonden is. Lees hun beleving van de bevrijding, bijzonder en zo 
verschillend.  
Zodra het kan komen wij weer bijeen, alle sprekers die nu niet konden 
komen, zijn bereid om later in het jaar (zullen we hopen) hun verhaal te 
geven. Ook de dagtocht is voorbereid, maar gezien de onzekere toekomst zal 
de inschrijfprocedure anders dan gebruikelijk verlopen. De aanmelding is een 
intentieverklaring en degenen die zich nu aanmelden, ontvangen begin 
augustus bericht, waarna men zich al dan niet definitief kan inschrijven. Naar 
we hopen gaat de dagtocht door, maar zeker is dit niet en ook niet hoe deze 
dan er precies uit zal zien. 
Blijf gezond, hou de moed er in. We zien elkaar later weer en in de 
tussenliggende periode is er e-mail en telefoon. 
 
An Greven, voorzitter  
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Bijeenkomsten najaar 2020 
 
Hopelijk kunnen we in september de maandelijkse bijeenkomsten hervatten. 
De onderwerpen 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.  
 
1 september Dagtocht 
 
6 oktober Kees Blankman, Juridische bescherming van ouderen 
 Locatie: volgt 
 
3 november Peter de Haan*: RTV Oost 
 Locatie: volgt 
 
1 december Wende Wallert: Kunst op de campus, lezing en rondleiding 
 Locatie: volgt 
 
*De spreker is een GSVU-lid. 

_____________________________________________________________ 
 

Bestuursmededelingen 
 
Overleden 
Dhr. I. Onnekink (Amsterdam) 
 
Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd 
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Speelgoed en zandsculpturen 
 
Dit jaar gaan we – als de Corvid-19 beperkingen tenminste geen roet in het 
eten gooien – op dinsdag 1 september naar het Speelgoed en Oude 
Ambachten Museum in Terschuur en naar de zandsculpturen 75 jaar vrijheid 
in Garderen. 
 
In het Veluwse dorp Terschuur gaan we een kijkje nemen in Het Oude 
Ambachten en Speelgoed Museum. Dit museum biedt werkelijk een unieke 
en veelzijdige verzameling oude ambachten. Er zijn wel zo’n 100 kleine 
winkeltjes en werkplaatsen met allerhande oude gereedschappen en 
attributen uit de vorige eeuw en soms nog ouder. Je vindt er een 
kraamkamer, een oude smidse, een scharensliep, een drogisterij, een 
mandenvlechter, een leerlooier, een slagerij, een drukkerij en talloze andere 
neringdoenden, die hun ambacht in de vorige eeuw uitoefenden; te veel om 
op te noemen. En dat allemaal, zoals dat vroeger was! Misschien kunnen we 
zelfs een demonstratie zien van een van deze ambachten.  
 

 
 
Het zal zeker herkenning en een beetje nostalgie opleveren als we de 
prachtige antieke poppen, oude kinderserviesjes, poppenhuizen, rijdende 
treinen, mechanisch blikken speelgoed, vernuftige constructies van Meccano, 
Dinky Toys, stoommachines, modelbouw, spellen en nog veel meer zien. 
 

Het Veluwse Zandsculpturen-
festijn heeft in 2020 het thema 75 
jaar vrijheid. Dit evenement vindt 
plaats in de Beeldentuin in 
Garderen. De zandsculpturen 
laten verschillende scenes zien 
van af het begin van de oorlog 
tot en met de bevrijding. Zo waan
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je jezelf op het strand van Normandië of sta je middenin een bevrijdingsfeest. 
Veel hoofdrolspelers uit de Tweede Wereldoorlog zijn er te zien. Ook 
uitgebeeld is de operatie Market Garden. Het grootste sculptuur van het 
festijn is enkele meters hoog en zeker twintig meter lang. Bovenaan het 
sculptuur zie je honderden parachutisten en vliegtuigen. Onderaan de tanks. 
Zeer indrukwekkend! 
 
Ineke Koop, evenementencommissie 
 
Bijzonderheden 
Omdat het op dit moment nog onduidelijk is hoe de COVID-19 ellende zich 
verder gaat ontwikkelen en wat de beperkingen zullen zijn die de overheid 
oplegt, hebben we een nieuwe inschrijvingsprocedure vastgesteld. We 
vragen om voor 24 juli aan te geven of leden in principe mee willen gaan met 
de dagtocht. Daartoe is het voldoende om naam en voornaam, eventueel ook 
van partner of introducé door te geven aan evenementen.gsvu@gmail.com. 
Graag met vermelding van maaltijdwensen en, voor alle zekerheid, een 
telefoonnummer. Leden die geen e-mailmogelijkheid hebben kunnen het 
inschrijvingsformulier gebruiken.  
 
Begin augustus hopen we duidelijkheid te hebben of de dagtocht doorgaat, 
eventueel met een aangepast programma. U ontvangt hierover bericht. Pas 
dan beslist u om in te schrijven en het geld over te maken. De prijs voor deze 
dagtocht is voor leden € 45,00, voor de partner € 65,00 en voor een 
introducee € 85,00.  
 
We willen graag met twee bussen op pad, om zoveel mogelijk mensen te 
laten genieten van deze dagtocht. Daarvoor zijn wel minimaal 72 deelnemers 
nodig. Per lid kan maximaal één partner en één introducé mee. Deelname 
geschiedt op volgorde van binnenkomst van de eerste aanmelding.  
 
In geval van nood is op 1 september tot aan het vertrek van de bus om 9.30 
uur een mobiel nummer beschikbaar: 06-3373 7377. 
Tijdens de dagtocht op 1 september zijn wij vanaf 9.30 tot 20.15 uur 
bereikbaar op mobiel nummer 06-5162 5237. 
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Inschrijfformulier dagtocht GSVU 
 
GSVU lid: Voornaam ……………….. Achternaam ...…...………………….. 
 
Partner*: Voornaam………………… Achternaam …………….…………… 
 
Introducee*: Voornaam………………… Achternaam ……...………………….. 
 
Postcode: ……………..…….....………… Huisnummer: ……………………...… 
 
Tel/mobiel nr.: ….....................................  e-mail: ……………………………….. 
 
Hulpmiddelen: Rollator……….………… Rolstoel .….………………………….. 
 
Maaltijden: Vis .……….………Vlees .….……….…..Vegetarisch .….……..…… 
 
Indien nodig: Dieet voor …………………………………………………………….. 
 
*Per lid maximaal 1 partner en 1 introducé 
_____________________________________________________________ 
 
Prijs: lid € 45,00 / partner € 65,00 / introducé € 85,00 
 
Betaling overmaken voor 14 augustus op:  
 
IBAN nr. NL64 INGB 0004 0530 80 
 
t.n.v. Gezelschap Senioren VU, Amsterdam. 
_____________________________________________________________ 
 
U kunt het inschrijfformulier na invulling verzenden naar: 
Dhr. R. Meijer, De Parelvisserslaan 26, 1183 RL Amstelveen 
Vergeet u niet op de envelop een postzegel te plakken?  
 
Of via e-mail naar: evenementen.gsvu@gmail.com 
_____________________________________________________________ 
  

OPSTUREN VÓÓR  
24 JULI 2020 
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75 jaar vrijheid 
 
Helaas valt de 5 mei-viering dit jaar in het water. Een aantal leden heeft nog 
heel duidelijke herinneringen aan de oorlog en de bevrijding 75 jaar geleden.  
 
Amsterdam door de ogen van John Barnick 
Wat herinner je je van de bevrijding, werd mij gevraagd. Wat kùn je je als 
negen-en-tachtig-jarige nog herinneren van toen je veertien was. Niet veel, 
hooguit flarden en je mag al blij zijn als je een samenhang kunt ontdekken 
tussen al die geheugenrestanten. 
Zo herinner ik me nog wèl dat ik mij eigenlijk al een beetje bevrijd voelde 
vóórdat de Canadezen het werkelijke gezag zouden overnemen: de bezetter 
was geleidelijk al uit het straatbeeld verdwenen en ik wist ook zeker dat ik 
niet meer bang hoefde te zijn om van de honger om te komen, zoals menige 
Amsterdammer toch nog overkwam in deze laatste maanden van de oorlog.  
 

�
De illegale krant 'Het Parool’ kondigde 

de intocht van de Canadezen aan 

Er hadden immers al voedsel-
droppings plaats gehad en onze 
gaarkeuken in de 2e van der 
Helststraat - nu terrein van het 
Okura Hotel - was ook nog steeds 
actief. Maar dit gevoel van 
bevrijding was meer een fictieve 
bevrijding, de spanning van wat nog 
komen ging. De echte bevrijding, de 
intocht van de Canadese troepen en 
de overname van de macht stond 
nog te gebeuren. Zij zouden via de 
Berlagebrug over de Amstel 
Amsterdam binnentrekken. Dat kon 
ook nauwelijks anders: de vijand 

 
was verslagen maar je kon hem ook nog eens een keer vernederen door 
precies dezelfde marsroute te volgen als zij vijf jaar geleden hadden gedaan 
toen zij Amsterdam bezetten. 
Dus posteerde ik mij op de Noorder-Amstellaan (nu Churchilllaan) tussen al 
die andere duizenden Amsterdammers om de grootste gemotoriseerde file tot 
dan toe voorbij te zien trekken. Ik herinner mij ook nog heel goed dat dit 
spektakel een euforie in mijn hoofd heeft ontketend, groter dan ooit tevoren 
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en dat zich dat in die intensiteit tot op de dag van vandaag ook nooit meer 
heeft herhaald. Kennelijk was er voor andere gevoelens op dit ogenblik geen 
ruimte en overheerste het gevoel van totale losbandigheid (in letterlijke en 
gunstige zin) alles en iedereen. 
 

�
Bevrijdingsvreugde op 8 mei 1945 op de Amstellaan 

ter hoogte van de Rijnstraat

Ik slaagde er in een 
voertuig te beklimmen 
en liet mij gewillig 
meevoeren. Een 
gedeelte van de 
colonne reed naar de 
Dam, een gedeelte met 
het voertuig waar ikzelf 
op zat ging op weg 
richting Haarlem. De 
route door Amsterdam 
vanaf de Apollolaan 
richting Haarlemmerweg 
ben ik al lang vergeten 
evenals het type 
voertuig waar ik 
opgeklommen was.  

 
Aangekomen bij Halfweg realiseerde ik mij dat ik nog terug naar huis moest 
en er woonden ook in Halfweg mensen die wel een ritje wilden maken. Ik 
sprong dus weer van mijn vehikel af om te terugtocht te beginnen, lopend 
want er was geen ander vervoer. Gelukkig was het prima weer maar lopend 
van Halfweg naar Amsterdam (beginnend toen nog bij de Staatsliedenbuurt) 
vond ik wèl een heel eind. En van de Staatsliedenbuurt naar de 
Rivierenbuurt, waar ik woonde, idem dito. Na uren kwam ik uiteindelijk weer 
bij het perkje tegenover de Apollohal, een paar honderd meter van mijn huis, 
waar in 1980, na de herhaling van dezelfde intocht eerder dat jaar, Jan de 
Baat’s uitbundige stalen wimpel ‘Amsterdam dankt zijn Canadezen’ werd 
geplaatst. Dit monument voor alle Amsterdammers garandeert sindsdien ook 
nog eens dat ik mij mijn belevenis in 1945 voor altijd zal blijven herinneren. 
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Zierikzee door de ogen van Rian Veninga 
Er is mij gevraagd U iets te vertellen over de bevrijding van Zierikzee op 
Schouwen- Duiveland. Ik ben in november 1939 in Zierikzee geboren. Op het 
moment van De Bevrijding was ik 5 jaar. U zult van mij derhalve geen 
compleet verslag van dit gebeuren verwachten, maar ik kan U wel een paar 
dingen vertellen die ik weet. 
Nadat Zierikzee sinds 17 mei 1940 bezet was door de Duitsers, kreeg 
Burgemeester Schuurbeque Boeije op 14 februari 1944 van de Duitse 
Ortscommandant het bericht dat Schouwen-Duiveland vóór 5 maart 1944 in 
zijn geheel moest worden ontruimd. Binnen enkele weken stroomde Zierikzee 
leeg. Driekwart van de bevolking moest de stad verlaten. Eén kwart van de 
bevolking, hoofdzakelijk ambachtslieden die de Duitsers nodig hadden om 
voor hen te werken, moesten/mochten blijven. Daarna werden grote delen 
van het eiland geïnundeerd om ervoor te zorgen dat de Geallieerden niet op 
het eiland konden landen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
Schouwen-Duiveland was het laatste Zeeuwse 

eiland dat werd bevrijd 

Iedereen moest zelf een 
onderkomen zoeken, 
ergens in Nederland. Mijn 
ouders en grootouders zijn 
met mij naar familie in 
Alblasserdam gegaan. 
Daar hebben wij onder zeer 
ellendige omstandigheden 
de hongerwinter 
doorgebracht. Er was 
gebrek aan alles. Ik 
herinner me nog heel goed 

 
de smaak van suikerbieten(pulp). Zolang er nog wat meel was, werden er 
pannenkoeken van gemaakt. Mijn vader ging op zijn fiets met houten banden 
de weinige bezittingen die we hadden (onder andere linnengoed) naar 
boerderijen in de omtrek om ze voor voedsel te ruilen. Op weg naar huis 
pakten de Duitsers dat dan vaak weer af. Ik herinner me nog goed het in-de-
rij-staan bij de gaarkeuken. We zijn van maart 1944 tot juni 1945 in 
Alblasserdam geëvacueerd geweest. 
Toen wij na de bevrijding in 1945 terugkwamen troffen wij Zierikzee en het 
hele eiland Schouwen-Duiveland in zeer armzalige toestand aan. De Duitsers 
hadden in onze huizen gewoond. De leegstaande huizen waren beschadigd 
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en leeggeplunderd en het hele eiland was letterlijk aan wederopbouw toe. 
Veel hulp kregen de mensen van HARK, Hulp Actie Rode Kruis, dat dépots 
op verschillende plaatsen had waar de mensen de meest noodzakelijke 
gebruiksvoorwerpen, zoals bv. serviesgoed en bestek, kon komen halen. 
Er moest heel hard gewerkt worden om de maatschappij weer te laten 
functioneren, om winkels, kantoren en huizen op te knappen. Het huis waar 
wij gewoond hadden, was ook erg beschadigd en onbewoonbaar, zodat we 
naar een ander huis moesten. Het waren allemaal huurhuizen in die tijd. Ook 
de scholen moesten geschikt gemaakt worden om ze te laten beginnen voor 
al die kinderen die 15 maanden geëvacueerd waren geweest. Ik herinner mij 
dat het Hoofd van de Christelijke Lagere School op een avond bij ons 
aanbelde en kwam vragen of mijn moeder 3 dagen later les wilde komen 
geven. Ze was onderwijzeres geweest, maar, zoals toen gebruikelijk was, op 
haar trouwdag ontslagen. Ik, ‘dat kind van 5 jaar’ moest desnoods maar mee  
 

 
           Pas in 1949 kon Zierikzee de bevrijding vieren 
 
naar school. Zo kwam ik terecht in een hele grote klas met, volgens mij, óók 
hele grote kinderen die een stuk ouder waren dan ik. De reden was eigenlijk, 
dat de Openbare School de deuren ging openen en men bang was dat alle 
kinderen daarheen zouden gaan. 
Dit alles had tot gevolg dat er geen mogelijkheid, geen tijd en geen geld was 
om feest te vieren, om De Bevrijding te vieren. Er viel eigenlijk nog niets te 
vieren!! De mensen waren blij dat ze weer thuis waren en de oorlog hadden 
overleefd. Er werd later afgesproken dat dit vier jaar later zou gebeuren. In 
1949 bestond Zierikzee 1100 jaar, had 1100 jaar stadsrechten, en dit feit is 
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aangegrepen om daar een groot uitbundig feest van te maken, een week 
lang, van 30 juli tot 6 augustus 1949.  
In 1947 begon men met de voorbereidingen! Er werd van alles 
georganiseerd: optochten van Buurtverenigingen, van gymnastiek- en 
sportverenigingen, alles nog zeer eenvoudig in die tijd. De Oranjevereniging 
en de muziekkorpsen, ook uit andere plaatsen, speelden een grote rol. Er 
was de hele week kermis op het Havenplein en er werd ‘s avonds een 
openluchtspel opgevoerd met een verlichte Noord- en Zuid Havenpoort, heel 
spectaculair voor die tijd. Iedereen was verkleed in zelfgemaakte speciale 
‘middeleeuwse poorterskleding’, meestal met de kleuren van het wapen van 
Zierikzee: rood met een zwarte leeuw. Het was een zeer bijzondere 
feestweek, en dus eigenlijk een geweldig bevrijdingsfeest waarin iedereen zo 
blij en vrolijk en uitbundig het feest van De Bevrijding vierde!  
 
Deventer door de ogen van Hans Leezenberg 
De bevrijding van ons land van de Duitse bezettingsmacht in mei 1945 is voor 
mij (zoals bij velen van ons ) bijzonder verlopen. Aangezien ik na mijn  
 

De Rijks Koloniale Landbouwschool heet 
tegenwoordig de Internationaal 
Agrarische School Larenstein 

eindexamen HBS-B in 1943 naar 
Duitsland moest om te werken 
(zoals alle jongens na hun 
eindexamen moesten) kon ik dat 
ontlopen omdat ik in 1943 een 
plaats op de Koloniale 
Landbouwschool in Deventer kreeg 
en dus niet naar Duitsland hoefde 
‘omdat ik in de landbouw zat’. 
Via een oom van mij kreeg ik een  

 
maand voor de bevrijding een geheime plaats bij de BS (Binnenlandse 
Strijdkracht) en heb in Naarden direct na 5 mei een maand lang in de 
Bewakingsdienst gewerkt om op de gevangengenomen NSB-ers te letten. 
Daar moest ik onder andere letten op H. van der Meulen, een bekende 
voetballer van het Nederlandse team, die kinderarts in Haarlem was. Hij heeft 
me meegeholpen om mijn besluit geneeskunde te studeren te nemen. Via 
een oud-klasgenoot ben ik zo in januari 1946 in Groningen begonnen. Kortom 
alle gebeurtenissen rondom de Bevrijding van ons land in 1945 zijn voor mij 
(zoals voor iedereen toen) bijzonder verlopen - om NOOIT te vergeten. 
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Tegal, Nederlands-Indië door de ogen van Ilse van Dongen-de Joode 
De bevrijding heb ik heel anders meegemaakt als de mensen in Europa. Wij 
(ik, mijn ouders, broers en zus) woonden in voormalig Nederlands-Indië, het 
huidige Indonesië). Daar mijn beide grootouders Nederlandse kolonialen 
waren hadden wij ook de Nederlandse nationaliteit. De oorlog begon met de 
Japanse bezetting in 1942. Toen in 1945 de Jappen capituleerden brak de 
Bersiap-periode aan. Dit is de periode dat de Indonesiërs in opstand kwamen 
en zich tegen de Nederlanders keerden voor onafhankelijkheid. Mijn vader 
was intussen tijdens de bezetting overleden.  
Alle Nederlanders en sympathisanten werden bijeengedreven en werden als 
vee ergens naar toe gebracht en uiteindelijk in een loods aan de haven 
ondergebracht. Het terrein was rondom met prikkeldraad omgeven en we 
werden bewaakt door met bamboesperen bewapende mannen. Uiteindelijk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
Na de bevrijding volgde de Bersiap, een 

periode van geweld en chaos 

werden we in augustus 1947 door 
Nederlandse militairen bevrijd. 
Hieraan vooraf werd er hevig 
gevochten tussen onze bevrijders en 
de Indonesische opstandelingen. In 
militaire voertuigen werden we naar 
elders vervoerd en in leegstaande 
huizen ondergebracht. Het Rode 
Kruis heeft zich over ons ontfermd 
en ons goed verzorgd.  
Wij kinderen konden eindelijk naar 
school gaan en moesten nog even 
wennen aan de vrijheid. 

 
November 1951 werden we per boot naar Nederland geëvacueerd en in 
december kwamen we in de haven van Rotterdam aan. Toen we van boord 
gingen werden we door medewerkers van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Welzijn opgewacht en werden we in een opvangpension gehuisvest. Pas 
na enkele jaren kregen we een woning toegewezen. 
Voor mij was het hier een heel andere wereld. Alles was vreemd en anders. 
Ik ging naar school in een nonnenklooster en werd goed opgevangen ook 
door de leerlingen want die waren heel erg nieuwsgierig waar we vandaan 
kwamen met onze donkere huid. 
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Ik heb me hier flink moeten aanpassen maar ben zeer blij, gelukkig en 
tevreden voor wat ik nu heb en ben. Mijn BEVRIJDERS ben ik dan ook zeer 
dankbaar dat ik vanaf die tijd in vrijheid mag leven en mag zijn wie ik ben. 
 
Naoorlogse bespiegelingen van Bettine Polak 
Toen de voorzitter van ons gezelschap mij uitnodigde mijn herinneringen aan 
de bevrijding 75 jaar geleden op te schrijven, voegde zij daar zelf aan toe: 
“Maar jij hebt de oorlog zelf niet meegemaakt!” En dat is juist, waarna ik 
volmondig toevoegde: “Gelukkig ben ik na de oorlog geboren!” Vooral in deze 
dagen van het jaar realiseer ik mij des te meer dat ik dankbaar ben een 
zorgeloze jeugd te hebben gehad, ondanks het oorlogsverleden van mijn 
beide ouders: dankzij de inzet van velen en de moed van mijn ouders hebben 
zij de bevrijding 75 jaar geleden wel meegemaakt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
Het Rooms Katholiek ziekenhuis in 

Groningen 

Mijn vader had als Jood een 
oproep gekregen, zoals alle Joodse 
mannen in Groningen, om mee te 
gaan naar een werkkamp, op 9 juli 
1942. Hij had zijn kledingstukken al 
gemerkt, want dat werd 
geadviseerd. Op de dag voor 
vertrek naar het werkkamp heeft 
een bevriende chirurg hem 
opgenomen in het Rooms  

 
Katholieke ziekenhuis te Groningen: “Je krijgt een spuitje en ik maak een 
snee in je maag.” Mijn vader zou later zeggen: “Op belangrijke momenten in 
het leven nemen anderen een beslissing!!” Aldus is gebeurd: mijn vader was 
opgenomen in het ziekenhuis en kon de volgende ochtend niet mee naar het 
werkkamp… van waar bijna niemand is teruggekeerd.  
Na enkele weken te zijn verborgen door de nonnen in het ziekenhuis, is hij tot 
oktober 1944 ondergedoken geweest bij een boer aan de Beilervaart, vlakbij 
Beilen. Deze boerderij was een centrum van het verzet, waar meer Joden 
waren ondergedoken en ook omlaag geschoten geallieerde piloten. De 
onderduikers hadden het goed, werden als gezinsleden beschouwd en 
kwamen alleen op zondag in de woonkamer, waar psalmen werden 
gezongen bij het orgeltje. Mijn vader kon zijn leven lang overal alle psalmen 
meezingen!  
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In oktober 1944 was er een razzia in de boerderij. De boer is meegenomen, 
gemarteld en de volgende dag in Westerbork gefusilleerd, tezamen met 
andere verzetsstrijders. De onderduikers lagen onder een luik, werden niet 
gevonden en na de inval naar een andere boerderij gebracht. Nadat ook daar 
een inval was geweest, heeft mijn vader het laatste half jaar van de oorlog, 
de koude wintermaanden, in een ondergrondse hut in de bossen bij 
Appelscha moeten overleven. Ook daar weer met gevaar voor eigen leven 
van andere helden, die eten en drinken kwamen brengen! 
Mijn moeder is oorlogsweduwe geweest. Haar eerste man was chirurg en 
werd als Jood uit zijn ziekenhuis gezet. Ondanks het feit dat hij gemengd 
gehuwd was, toch opgepakt, en na gevangenschappen in kamp Vught en 
Westerbork, in kamp Auschwitz/Birkenau door tyfus en uitputting bezweken. 
Mijn moeder bleef met twee jongetjes achter, en had juridisch advies nodig 
toen ze na de oorlog via het Rode Kruis het doodsbericht ontving. De 
chirurgische praktijk van haar man, tot die tijd waargenomen, moest worden  
 
verkocht. De advocatenpraktijk van mijn 
vader moest weer worden opgebouwd. 
De Duitsers hadden huis en kantoor 
overhoop en leeggehaald. Mijn vader 
heeft de eerste man van mijn moeder 
voor de oorlog gekend en zo hebben zij 
na de oorlog de draad van het leven 
weer opgepakt. Mijn oudere broers zijn 
door mijn vader opgevoed als zijn eigen 
zonen, maar hebben hun eigen naam 
gehouden. Mijn jongere broer en ik: wij 
kijken terug op een zonnige, zorgeloze 
jeugd in een warm gezin. Mijn moeder 
sprak natuurlijk wel met onze grote  

�
Het oorlogsmonument op de 

Joodse begraafplaats 

 
broers over hun vader, van wie foto’s in de kamer stonden. Als tweede 
generatie zijn wij ons bewust van het feit dat het oorlogsverleden van onze 
ouders – waar zelden tot nooit over werd gesproken – ook in ons wordt 
meegedragen. 
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Verslag Algemene Leden Vergadering 
 
Op 3 maart 2020 vond de algemene ledenvergadering van het GSVU plaats.  
 
1. Opening door de voorzitter, An Greven 
2. Herverkiezing bestuursleden in functie: 

An Greven, voorzitter m.i.v. 1-1-2020 
Inge Schadee-Eestermans, 1ste secretaris m.i.v. 1-1-2021 
(Her)verkiezing bestuursleden: 
Monique Krinkels, redacteur nieuwsbrief m.i.v. 1-7-2020 
Peter de Haan, 2de secretaris m.i.v. 1-9-2019 

3. Jaarverslag 2019: In concept reeds ter kennisgeving gepubliceerd in de 
nieuwsbrief van februari. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag 
wordt vastgesteld. Met dank aan de 1ste en 2de secretaris. 

4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020. Eveneens reeds in concept 
gepubliceerd in de nieuwsbrief. De 1ste penningmeester, Ellie Pauëlsen, 
ligt een en ander toe. Ook waarom er een klein verschil in cijfers is. Het 
verslag wordt vastgesteld met dank aan de kascommissie bestaande uit 
Jeike Biewenga en Peter Rigter. Afsluitend wordt het bestuur 
gedechargeerd. 

 
Jeike Biewenga zal volgend jaar opnieuw deel  
uitmaken van de Kascommissie (Foto: Peter Pasman) 

 

5. Verkiezing kascommissie voor het financieel jaarverslag 2020: Jeike 
Biewenga en Epie Boven. Reserve: Jaap Musch. 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Om de kosten te reduceren én na suggesties van enkele leden heeft het 
bestuur besloten om een eigen bijdrage te vragen van 10 euro per lid. Dit 
wordt aangenomen. 
Er ontstaat een discussie over de hoogte van de eindafrekening: 
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a) Is een andere locatie een optie? 
b) Kan het zonder wijn? 
c) Eigen bijdrage van partners 15 euro? 

 

 
De meerderheid van de aanwezigen stemde in met een eigen bijdrage voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst (Foto: Peter Pasman) 

 
Locatie: Het bestuur heeft zich gerealiseerd dat het leeuwendeel de 
personele kosten zijn. Er moeten tafels en stoelen worden gehuurd en 
klaargezet. Die moeten drie uur later ook weer opgeruimd. In die 
tussentijd wordt soep geserveerd, eventueel, drankjes geschonken, het 
buffet bijgehouden en vervolgens weer opgeruimd nadat ieder die dat wil 
met een bakje wat mee naar huis kan nemen zodat niets wordt 
weggegooid. Ook worden extra stoelen bijgezet in de kapel. Dit maakt dat 
de personele kosten hoog zijn. 
Daar staat tegenover dat er geen huur gevraagd wordt. Noch voor de 
Amstelfoyer, noch voor de kapel. De muziek wordt pro deo verzorgd door 
ons eigen lid Gerrit Docter en partner Ron den Burger die alleen hun 
echtgenoten meenemen. De koffie met bonbons worden ons aangeboden 
door banqueting. 
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De nieuwjaarstoespraak wordt indien mogelijk gegeven door een lid van 
de raad van bestuur VUmc, die daar natuurlijk alleen op deze locatie tijd 
voor vrij kan maken.  
In de vijf jaar dat gebruik gemaakt is van de diensten van VUmc is de 
rekening qua personele kosten iets omhooggegaan omdat meer 
personeel is ingezet (vijf jaar geleden begonnen met 80 deelnemers, 
momenteel 100). Dit alles in ogenschouw nemend heeft het bestuur zich 
wel degelijk gerealiseerd dat het zinvol is te kijken naar alternatieven. 
Daartoe zijn de volgende 5 mogelijkheden bekeken:  
- Van der Valk (Zuid-as): locatie onaantrekkelijk, buffet even duur p.p. 
excl. drankjes en muziek. Geen toespraak, niets meenemen na afloop. 
- VU geeft aan geen mogelijkheden hiertoe te hebben. 
- De Griffioen (waar GSVU jaren gebruik van heeft gemaakt op locatie 
Uilenstede gaat daar weg en heeft dus geen mogelijkheden meer. 
- Het nieuwe Hovy gebouw heeft weliswaar een grote hal/entree maar 
daar is geen verwarming en er wordt dwars door de ruimte in/uit gelopen. 
Bovendien moeten ook daar personele kosten betaald worden voor het 
neerzetten van stoelen en tafels. 
- De Basket: benodigde ruimte kan afgeschermd worden van de rest van 
het restaurant, dat is niet geluidsdicht. Per dagdeel betalen. Tafels en 
stoelen kaal, zonder tafellaken etc., mag je wel zelf doen. Drankjes 
kunnen per uur worden afgekocht of per consumptie (beide 
mogelijkheden vrij duur). Eveneens mag er na afloop niets meegenomen 
worden. En wat betreft muziek: alles kan verzorgd worden tegen betaling 
zoals huur piano. Daarbij is dus de akoestiek wel een probleem. De 
opgevraagde offerte kwam al met al duurder uit dan bij VUmc. 
Het bestuur houdt zich aanbevolen indien leden met bruikbare suggesties 
komen op een locatie die voor de leden goed bereikbaar is. 
Drank: Er wordt gestemd over het gebruik van wijn, met als resultaat dat 
men wil dat er gewoon wijn wordt geschonken. 
Eigen bijdrage: Na stemming vindt iedereen het prima om 15 euro te 
vragen aan partners. 

6. De presentielijst gaat rond. Er zijn 46 leden aanwezig. 
7. Sluiting Algemene Jaarvergadering en introductie middaglezing door John 

Barnick over Japanse Netsuke. 
 
Inge Schadee- Eestermans, eerste secretaris 
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Afscheid van Johann van Leeuwen 
 
Op 3 maart nam Johann van Leeuwen afscheid als penningmeester van 
GSVU. Deze functie heeft hij vanaf september 2003 uitgevoerd. In deze 
17 jaar heeft hij als ervaren boekhouder een uitgebreid digitaal 
boekhoudsysteem opgezet en nauwkeurig bijgehouden. De administratie 
in een schoenendoos was daarmee voorgoed voorbij. Naast de inning van 
de contributie en subsidie en betaling van de rekeningen, hield hij ook het  

�
Het bestuur blikte in De Basket terug op het 
werk dat Johann van Leeuwen voor GSVU 
verrichtte (Foto: Peter de Haan) 

ledenbestand bij en 
verstuurde hij de 
aankondigingen van 
de bijeenkomsten en 
verzorgde de juiste 
gegevens voor het 
verzenden van de 
nieuwsbrief. Johann 
stelde zich op als een 
kritisch bestuurder 
met oog voor 
principiële kwesties 
als zorgvuldig beheer 
van middelen en 
privacy van de leden. 
Wij hopen dat wij 
Johann na deze 
moeilijke tijd van 
noodgedwongen 
afstand weer als 
trouw bezoeker in ons 
midden mogen 
ontvangen. Daarnaast 
ben ik Johann 
dankbaar voor de 
gedegen overdracht 
van de 
boekhoudkunde. 
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Bericht van de penningmeester 
Contributie 2020 

 
In de nieuwsbrief van februari zijn de leden verzocht de contributie 2020 voor 
30 april over te maken. Helaas hebben 144 leden hier nog geen gehoor aan 
gegeven. Dat is meer dan de helft van onze leden. Ondanks dat wij door de 
coronacrisis enkele bijeenkomsten hebben moeten annuleren blijft de 
contributie toch gewoon 15 euro. Het is van belang dat alle contributie tijdig 
binnenkomt om aan alle verplichtingen te voldoen. Bij deze verzoek ik dan 
ook alle leden die nog geen contributie hebben betaald dit snel te doen. Dit 
bespaart ons veel werk aangezien we anders genoodzaakt zijn alle nog niet 
betalende leden te gaan bellen, wat ook weer extra kosten met zich 
meebrengt. 
 

 
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. Indien u niet in de gelegenheid bent van internet 
bankieren gebruik te maken, neemt u dan even contact op. In dat geval 
kunnen we een acceptgiro toesturen. Voor vragen: tel. 020 404 0433, e-mail: 
e.pauelsen@chello.nl 
 
Ellie Pauëlsen, penningmeester 
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De wondere wereld van de netsuke 
 
In oktober 2018 hield John Barnick een lezing over zijn verzameling 
sagemono (letterlijk: hangend voorwerp), dat met een koord middels een 
netsuke (Japanse gordelknoop) aan de sjerp (obi) rond de kimono werd 
bevestigd. Afgelopen maart ging hij dieper in op de netsuke. 
 
Na mijn pensionering in 1992 was ik al enige tijd op zoek naar iets wat ik 
interessant genoeg vond om te verzamelen. Je hebt dan immers tijd genoeg 
voor iets anders en misschien gaat er ook een andere wereld dan je 
voormalige beroep voor je open. Maar ook hier gold, dat vaak de beste 
dingen op je weg komen, niet door ernaar op zoek te gaan maar door er 
toevallig tegen aan te lopen.  
Zo kon het gebeuren dat tijdens een bezoek aan een kunst- en antiekbeurs in 
Het Turfschip in Breda in 1995 mijn aandacht werd getrokken door een klein 
bewerkt voorwerp van been of ivoor dat ik absoluut niet kon thuisbrengen, 
niet wat het voorstelde of waarvoor het werd gebruikt. Een praatje met de 
standhouder, nota bene een Amsterdamse antiquair, gespecialiseerd in 
oriëntaalse kunst, gaf uitsluitsel: dit was een zogenaamde netsuke 
(ne=wortel, tsuke=vastmaken), een voorwerp van Japanse kunstnijverheid, 
dat eeuwen werd gebruikt om kleine zaken (tabakszak, beurs, schrijfgerei, 
e.d), die je onderweg nodig kon hebben als het ware met de obi (sjerp) van je 
kimono te verankeren.  

�
Een van de getoonde netsuke  
(foto Peter Pasman) 

Het zou mijn eerste verzamelobject 
worden op dit gebied, een gebied 
dat hoe meer je er in doordringt hoe 
fascinerender het wordt omdat 
netsuke als het ware de spiegel zijn 
van de hele antieke Japanse cultuur. 
Er moeten ooit miljoenen netsuke 
gesneden zijn (en ze worden nog 
steeds gemaakt), er zijn bibliotheken 
over volgeschreven en er zijn vast 
wel duizenden verzamelaars over de 
hele wereld zoals ikzelf. Japonisme, 
begonnen op de wereldtentoonstel-  

lingen in de 19e eeuw, in de 21e in het klein voortgezet in een Amsterdamse 
bovenwoning. 
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Groeten uit Amersfoort 
 
Annemarie Simonis-Bik heeft inmiddels haar masteropleiding psychologie 
kunnen afronden. Zij bedankt iedereen, die de tijd en de moeite hebben 
genomen om de uitgebreide vragenlijst compleet in te vullen. Een 
samenvatting van haar afstudeerscriptie Levenslooppsychologie. 
 
Doel van het onderzoek was het bevorderen van positief ouder worden. Er is 
onderzocht of ‘Waardengericht leven’ het welzijn van mensen van 40 jaar en 
ouder bevordert. Wordt de relatie tussen waardegericht leven en welzijn 
beïnvloed door de wijze waarop mensen hun eigen veroudering ervaren?  
De vragenlijsten zijn ingevuld door 62 mannen en 142 vrouwen van 41-90 
jaar. De vragen gingen over: 
- Geslacht, leeftijd, opleiding, werksituatie en burgerlijke staat (wel of geen 
vaste relatie).  
- Waardengericht leven: dat is leven volgens uw eigen unieke waarden; 
dingen die u als persoon echt belangrijk vindt en die betekenis aan uw leven 
geven. 
- Positieve geestelijke gezondheid: emotioneel, sociaal en psychologisch 
welbevinden 
- Ervaring, mening en gevoelens over de eigen veroudering 
 
Conclusies  
Waardengericht leven bevordert duidelijk de positieve geestelijke gezondheid 
op alle drie de gebieden; Het verschil in positieve geestelijke gezondheid 
tussen de mensen wordt voor 32% bepaald door de mate van waardengericht 
leven. Een hogere opleiding gaat gepaard met een hogere score voor 
welbevinden. Mensen met een vaste relatie hadden een hoger score voor 
welbevinden. Bij oudere leeftijd (ongeveer medio de zestiger jaren) neemt het 
welbevinden af. De ervaring, mening en gevoelens over de eigen veroudering 
beïnvloedde niet de relatie tussen waardengericht leven en welbevinden. 
Maar: een positieve kijk op uw eigen veroudering bevordert wel het 
welbevinden.  
Aanbeveling: Waardengericht leven is aan te leren. Het is wenselijk dat 
verder onderzoek gedaan wordt naar het effect van training in bewustwording 
van waardengericht leven op de positieve geestelijke gezondheid. Daarnaast 
is aandacht voor een goede opleiding belangrijk voor een beter welbevinden 
op oudere leeftijd.  
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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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