
Bijeenkomst Landgoed Genootschap Keukenhof 16 mei 2017 – locatie Hofboerderij 
landgoed Keukenhof 
 

Aanwezig bestuur Genootschap:  Joop Zwetsloot, Ben Ragas, Herman Hollander, Rob Timmers 
Aanwezig bestuur Bontius Stichting: Nout Wellink, Onno Buruma, Reinier Brakema 
Aanwezig LUMC-onderzoeksteam: Wilma Mesker, Rob Tollenaar, Randa Hanna-Sawires en  

diverse onderzoekers 
Aanwezig LUMC  fondsenwerving: Viola Welter en Marlies Vlieland  
 
Aantal gasten 
Het aantal gasten dat zich had opgegeven betrof 46. Uiteindelijk zat de zaal vol met 65 
geïnteresseerden. Het aanwezige cateringpersoneel heeft vlot geschakeld en stoelen bijgezet. Alle 
gasten konden plaatsnemen. 

Opening 
Joop opent de bijeenkomst om 20:00 uur met de mededeling dat hij aangenaam verrast is door het 
hoge aantal gasten. Het vriendelijk verzoek aan eenieder is om bij een volgende bijeenkomst vooraf 
aan te geven of men naar de bijeenkomst zal gaan. Dit in verband met de organisatie die zo’n 
bijeenkomst met zich meebrengt.  
Alvorens in te gaan op het programma heeft Joop de trieste mededeling dat een genoot ons is 
ontvallen. Dhr. Gerard van Stijn is helaas op 11 mei jongstleden overleden. 

Aansluitend wordt kort ingegaan op de uitkomst van de kascommissie. De controle door de 
kascommissie heeft op 8 mei jongstleden plaatsgevonden. De kascommissie heeft geconstateerd dat 
de boekhouding klopt. De kascommissie adviseert wel decharge te verlenen aan het gehele bestuur. 

Joop geeft Marlies en Viola van de Bontius Stichting kort het woord om zich voor te stellen. Voor de 
genoten zal Marlies hun nieuwe contactpersoon zijn. Na deze korte introductie wordt de eerste 
spreker, dhr. Rob Tollenaar, geïntroduceerd.  

Rob Tollenaar 
Rob bedankt de aanwezige gasten voor hun vertrouwen en geeft aan dat we in die tweeënhalf jaar 
mooie stappen hebben kunnen zetten.  
Aansluitend zal Wilma Mesker ingaan op de huidige stand van zaken binnen het onderzoek. 

Wilma Mesker 
Waar zit het onderzoek op schema, waar loopt het onderzoek op voor uit, welke samples staan klaar 
voor onderzoek. Ook legt ze uit waarom onderdeel van onderzoek soms ook lang wachten inhoudt. 
Wilma legt ook uit waarom het nodig is een film over de bio-bank te maken. Er is slechts 15 minuten 
tijd per patiënt. Binnen die tijd moet de patiënt ook nog gevraagd worden om toestemming voor 
materiaal voor de bio- bank. 
Film bio-bank wordt getoond. De film wordt enthousiast ontvangen. 
Wilma vertelt over de samenwerking met Den Haag en het feit dat veel samples, waaronder de 
Darmkankerserie, klaar staan om te meten. 

 



 
 
Randa Hanna-Sawires 
De presentatie gaat over haar onderzoek naar alvleesklierkanker. De schrikbarend hoge sterftecijfers 
maken indruk.  Randa legt uit welke mogelijkheden zij ziet om alvleesklierkanker sneller op te sporen 
en patiënten een eerlijke verwachting te schetsen of het beter is om te opereren of met chemo te 
starten of niets te doen. Ondanks wat technische problemen, verloopt de presentatie vloeiend. 

 

Korte pauze 
Geanimeerde gesprekken. 

Presentatie directeur van de Keukenhof, Bart Siemerink 

Bart gaat in op de verandering binnen de Keukenhof sinds zijn komst. Allerlei besturen zijn 
opgeheven om fris te kunnen starten met een nieuw team. Dat is niet altijd makkelijk geweest, maar 
wel nodig om daadwerkelijk verandering in gang te zetten. De meeste inkomsten heeft de 
Keukenhof uit de tentoonstelling. Al het verdiende geld wordt gespaard om onderhoud te plegen 
aan het landgoed en haar vele gebouwen.  Op de vraag uit het publiek of er nog meer moderne 
gebouwen op het landgoed komen, geeft hij zijn persoonlijke mening: als het aan hem ligt niet, maar 
daar gaat hij niet (alleen) over. Na afloop van de presentatie blijft de heer Siemerink aanwezig om et 
de gasten te spreken. 

  

 

Een groot deel van de aanwezige gasten blijft langere tijd napraten. De bijeenkomst sluit om 22:30 
uur. 

 


