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Het Gieskes-Strijbis Fonds is blijvend op zoek 
naar initiatieven en combinaties van initiatieven 
die bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang. 
Zo ook in 2018.

Binnen het werkterrein Natuur & Milieu heeft 
het Fonds de ambitie om bij te dragen aan 
het tegengaan van plastic afval. In het kader 
hiervan heeft het Fonds in 2017 een bijdrage 
toegekend aan het Schone Rivieren-project van 
IVN. Ook co-financieren we onderzoek naar de 
risico’s van microplastics voor de menselijke 
gezondheid met ZonMw en steunen we de Plastic 
Soup Foundation bij de bewustwording over 
gezondheidsrisico’s van plastic.
 
De connectie van de plasticproblematiek met 
gezondheid beschouwt het projectteam als 
de sleutel om de publieke bewustwording 
te vergroten en roep om de aanpak van de 
plasticvervuiling kracht bij te zetten. 

In navolging van deze projecten is afgelopen jaar 
besloten het NIOO in Wageningen te steunen 
in onderzoek naar de schadelijke gevolgen van 
micro- en nanoplastics in het zoetwater milieu 
en het in kaart brengen van de effecten van 
microplastics op het onderwater voedselweb van 
de toekomst. 

Het Fonds kiest vaak voor meerjarige financiële 
steun, zodat er een wezenlijke bijdrage kan 
worden geleverd aan de ontwikkeling van deze 
initiatieven.  Niet alleen op het gebied van 
Natuur & Milieu, maar ook binnen de andere 
werkterreinen van het Fonds. Om enkele 
hoogtepunten uit de afgelopen periode te 
noemen: het DISCLOSE-project, met Stichting 
De Noordzee, NIOZ, RUG en TU Delft, het 
instellen van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs, de 
inzet van IMC Weekendschool op basisscholen 
in achterstandswijken en onderzoek naar 
organoïden bij het UMC Utrecht waarmee beter 
kan worden vastgesteld welke chemotherapie het 
beste werkt bij baarmoederhalskanker. 

Deze werkwijze zal mede de basis blijven 
vormen voor het nieuwe beleidsplan dat 

binnen het bureau wordt ontwikkeld. De 
werkterreinen van het Fonds (Natuur & Milieu, 
Democratie & Rechtsstaat, Medisch onderzoek 
en Kunst & Cultuur) blijven hetzelfde. Deze vier 
aandachtsgebieden zijn statutair vastgelegd en 
vormen altijd het fundament van het beleid. 

Maar ontwikkeling, vernieuwing en verandering 
zijn ook binnen deze werkterreinen een 
constante. Daarom onderzoeken we in 
samenwerking met externe deskundigen welke 
ontwikkelingen binnen de verschillende gebieden 
van belang worden en wat de komende jaren de 
belangrijkste maatschappelijke behoeftes zijn. 
Zo hopen we een toekomstbestendige visie op 
de werkterreinen te kunnen ontwikkelen, die 
we doorvertalen naar concrete programma’s 
waarmee we aan die behoeftes een bijdrage 
willen leveren en daarbij passende initiatieven 
willen steunen. Het Fonds is alle nauw betrokken 
sparringpartners hiervoor zeer dankbaar.

Jaap Peters, bestuurslid vanaf de oprichting, 
heeft een uitermate belangrijke rol gespeeld 
in de ontwikkeling van het Fonds. Ook na zijn 
aftreden als bestuursvoorzitter in 2015 onderhield 
hij een nauwe, waardevolle betrokkenheid. Hij 
heeft tot zijn overlijden op 30 januari 2019 de 
beleggingscommissie aangestuurd. Wij zullen 
hem ten zeerste missen.

In februari 2019 nam Tino Wallaart na vier jaar 
afscheid als directeur van het Gieskes-Strijbis 
Fonds. Daarmee sloot het Fonds een vormende 
periode onder zijn leiding af. We zijn Tino veel 
dank verschuldigd voor zijn inzet in de afgelopen 
periode. Het Fonds heeft zich daarin ontwikkeld 
tot een volwassen organisatie. Wij hopen van 
harte dat wij een intensief contact met Tino zullen 
blijven onderhouden.

Leendert van Driel
Voorzitter

Roderic Evans-Knaup
Directeur

VOORWOORD

De stichting is op 16 september 2003 opgericht 
door Hennie Gieskes en Diedi Gieskes-Strijbis 
onder de naam Stichting Spaarne Fonds. Zij wilden 
goede doelen financieel ondersteunen in een 
viertal sectoren.

Het door hen ingebrachte vermogen wordt door het 
bestuur van de stichting gebruikt voor de uitvoering 
van zijn werkzaamheden overeenkomstig de wensen 
van de oprichters. In 2008 is de naam gewijzigd in 
Stichting Gieskes-Strijbis Fonds.
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Binnen goededoelenfondsen, ook het onze, 
wordt steeds vaker de vraag gesteld waar de 
grens ligt tussen de taken van de overheid en die 
van de filantropie. Veel fondsen zijn huiverig een 
overheidsrol op zich te nemen, nu deze zich op 
steeds meer vlakken heeft teruggetrokken. De 
kerntakendiscussie woedt nog steeds binnen de 
overheid en heeft zich inmiddels verlegd tussen 
overheden, zoals met de decentralisatie van de 
zorg.

Ook de betaalbaarheid van de zorg, bijvoorbeeld 
voor mensen met Alzheimer, wordt een steeds 
belangrijker vraagstuk. Het Gieskes-Strijbis 
Fonds werkt al enige jaren samen met Anne-
Mei The, binnen de leerstoel Langdurige Zorg 
en Dementie. Zij is samen met gemeenten en 
zorgorganisaties zogenaamde social trials aan het 
uitvoeren om te kijken hoe de langdurige zorg 
voor dementerenden kan worden verbeterd en de 
kosten ervan beheersbaar blijven.

Met de steun die we aan Anne-Mei The hebben 
gegeven, is een goede plek gevonden in het 
schemergebied tussen de filantropie en de 
overheid. Onderzoek en experiment naar wat het 
beste werkt, zodat overheden met een ‘proof of 
concept’ de uitvoering op zich kunnen nemen.

Dit geldt niet alleen voor de zorg. Ook met onze 
natuurprojecten, zoals Wij.land in Utrecht en de 
Duinboeren in Brabant, onderzoeken we hoe 
boeren het beste de transitie van intensieve naar 
meer natuurinclusieve landbouw kunnen maken 
om zo ook de biodiversiteit in Nederland te 
verbeteren.

Binnen de museale wereld heeft het fonds altijd 
belangstelling gehad voor wetenschappelijk 
onderzoek naar betere conservatie- en 

restauratietechnieken, zodat straks alle musea 
daarvan profijt hebben bij de steeds zwaardere 
en duurdere taak om hun collectie in goede staat 
te kunnen bewaren. Zo dragen we bij aan het 
onderzoek van Stichting Behoud Moderne Kunst 
naar het identificeren en conserveren van plastics, 
die veelvuldig in twintigste-eeuwse werken zijn 
gebruikt.

Door haar unieke positionering (geen 
belastinggeld, geen fondsenwervende instantie, 
daarom slechts verantwoording verschuldigd 
in eigen kring) kan filantropie op deze manier 
een uiterst strategische rol spelen - juist als het 
samenspel met andere maatschappelijke actoren 
wordt opgezocht.
 
In dit verband heeft het Gieskes-Strijbis Fonds 
de afgelopen jaren een vruchtbare doorlopende 
samenwerking ontplooid met het Fonds 
Podiumkunsten (FPK). Aanvankelijk was het FPK 
vooral vraagbaak voor het projectteam, als extern 
adviseur. Geleidelijk zijn de contacten echter 
verdiept, onder andere doordat het FPK regulier 
overleg organiseert met private fondsen. Daarbij 
worden actuele ontwikkelingen in de wereld van 
de podiumkunsten besproken. 

Het FPK voert het subsidiebeleid van de minister 
van Cultuur uit. Dat werk is gebonden aan strikte 
regelingen. De relatie met private fondsen 
stelt het FPK in staat om ook buiten zijn directe 
jurisdictie impact te hebben op de sector. Door 
te attenderen op interessante ontwikkelingen, die 
buiten het schootsveld van de subsidieregelingen 
vallen.
 
Twee voorbeelden leidden daadwerkelijk tot 
vernieuwende projecten die door het Gieskes-
Strijbis Fonds ondersteund zijn. Allereerst 

heeft het Fonds bij wijze van garantstelling een 
bedrag ter beschikking gesteld aan Scapino 
Ballet Rotterdam. Het dansgezelschap had het 
plan opgevat om jaarlijks twee voorstellingen in 
een reprisetour door het land te sturen. Dit om 
danspubliek te kweken rond podia die zelden 
door een groot gezelschap als Scapino bespeeld 
worden, door de grote vraag bij grotere, meer 
centraal in Nederland gelegen podia. Een 
ondernemend plan dat bijdraagt aan een rijk 
cultureel leven (doelstelling van het Fonds) - en 
dat niet gerealiseerd kon worden met steun van 
overheid of markt. 

Een ander voorbeeld is doubleA Lab, het initiatief 
van componist Michel van der Aa. Ondanks diens 
internationaal gevestigde reputatie bleek het 
lastig om zijn innovatieve muziekprojecten, die bol 
staan van nieuwe technologie en dwars door de 
klassieke grenzen van muziek, opera, theater en 
beeldende kunst heengaan, te financieren. 

Met de steun van het Gieskes-Strijbis Fonds 
kunnen Scapino (zakelijk) en Michel van der 
Aa (artistiek) een nieuwe stap zetten in hun 
ontwikkeling. Mooie bijvangst is dat het FPK 
op deze manier praktijkervaring ophaalt 
met constructies die in de toekomst wellicht 
overgenomen kunnen worden in het cultuurbeleid. 

Dit zijn enkele voorbeelden van verbinding tussen 
fonds en samenleving. Verbinding die bijdraagt 
aan zowel de doelen van het Gieskes-Strijbis 
Fonds als aan de doelen van de actoren waarmee 
we samenwerken. De animo hiervoor neemt toe.

Binnen de fondsenwereld wordt steeds vaker 
nagedacht over de eigen rol bij de actuele grote 
maatschappelijke vraagstukken, zoals de strijd 
tegen klimaatverandering of de preventie van 

veelvoorkomende ziektes, zoals obesitas.

In Nederland worden hierover traditioneel 
afspraken gemaakt tussen overheden, 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 
Het in de wereld unieke polderoverleg. De vraag 
of de filantropie hier ‘a seat at the table’ moet 
hebben wordt steeds vaker gesteld. Zo is er op 
initiatief van de Noaber foundation een gesprek 
gevoerd tussen de SER en een aantal fondsen over 
de samenwerking binnen het preventie-akkoord.

Binnen verschillende fondsen, ook het Gieskes-
Strijbis Fonds, wordt de verantwoordelijkheid 
gevoeld om een wezenlijke bijdrage te leveren 
aan het oplossen van de grote vraagstukken 
van deze tijd. Wel is er de behoefte om de 
vrijheid te houden daarin eigen keuzes te 
maken, zowel in strategie als op projectniveau. 
Daarmee zullen de fondsen altijd hun eigen rol en 
verantwoordelijkheid willen houden. Zoals bij ons 
die van onderzoeker en experimenteerder. 

We verwachten dat ook de komende jaren 
voorzichtige stappen gezet worden om te 
kijken hoe de fondsen met de polderpartners 
kunnen samenwerken bij het oplossen van de 
grote maatschappelijke vraagstukken en hoe 
samenwerking tot de meeste meerwaarde kan 
leiden.

BELEIDSVERSLAG
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Natuurbescherming op de Noordzee  
Half december waren de onderzoekers 
van het DISCLOSE-project voor het 
eerst landelijk nieuws. De Groningse 
promovenda Karin van der Reijden 
publiceerde haar eerste artikel in het 
toonaangevende tijdschrift PLOS 
One. In haar paper geeft Van der 
Reijden inzicht in de ecologische 
kenmerken van de verschillende 
leefgebieden in de Noordzee. Met 
deze habitatkarteringen wordt voor 
het eerst inzichtelijk gemaakt waar 
de kwetsbare leefgemeenschappen 
zich bevinden, niet zelden op plekken 
die ook intensief bevist worden. 
Deze belangrijke resultaten werden 
ook overgenomen door de media. 
Het zijn bemoedigende signalen die 
aantonen dat het DISCLOSE-project 

een betekenisvolle rol kan spelen voor 
de natuurbescherming op de Noordzee. 

Het Gieskes-Strijbis Fonds heeft in 
2018 daarnaast opnieuw ingezet op het 
bevorderen van duurzame scheepvaart. 
Met de ondersteuning van het 
ambitieuze en omvangrijke Future Proof 
Shipping-project hoopt het Fonds een 
rol te kunnen spelen in het aanjagen en 
bespoedigen van de transitie naar een 
fossielvrije scheepvaartsector. 

Bescherming van natuur en landschap 
in Nederland
Met de presentatie van de 
landbouwvisie van minister Schouten 
werd duidelijk dat een sterkere 
verbinding tussen landbouw en natuur 
niet langer het ideaal is van een kleine 

groep pioniers. De intensieve landbouw 
overvraagt de bodem, natuur en het 
klimaat en biedt geen perspectief voor 
een duurzame toekomst. Dat het ook 
anders kan, en moet, laten de boeren 
in het Utrechtse veenweidegebied en 
rondom de Loonse en Drunense duinen 
zien. In Brabant werd afgelopen jaar 
de gebiedsonderneming Duinboeren 
& Maatschappij opgericht. Samen 
met acht gebiedspartijen zetten de 
Duinboeren zich niet alleen in voor 
de transitie naar duurzame landbouw, 
maar willen zij ook de maatschappelijke 
bijdrage van de agrariërs aan het 
gebied te laten zien, onder meer door 
het opzetten van een ‘streekmerk’ van 
lokale producten. 

MEDISCHE WETENSCHAP

DEMOCRATIE EN RECHTSSTAATNATUUR EN MILIEU

Oncologie
In de zoektocht naar een betekenisvolle 
rol in de oncologie heeft het Gieskes-
Strijbis Fonds het afgelopen jaar enkele 
verdiepende gesprekken gevoerd. 
Deze gesprekken hebben geleid tot 
een nader te onderzoeken focus op de 
gynaecologische kankers. 

Dementie
In 2011 kende het bestuur van het 
Fonds een substantiële bijdrage toe 
aan de instelling van een leerstoel 
Langdurige Zorg en Dementie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hiermee 
wilde het Fonds een krachtige impuls 
geven aan de care-kant van dementie. 
Een omvangrijk project met ambitieuze 
maatschappelijke impactdoelen. 

Toen de eerste fase eind 2017 afliep, 
besloot het Fonds om voor het eerst 
een uitgebreide, externe evaluatie te 
laten uitvoeren. Het afgelopen jaar 
zijn hiermee zeer zinvolle en nuttige 
inzichten opgedaan. Niet alleen door 
terug te kijken, maar ook juist door 
vooruit te kijken. De constructieve, 
toekomstgerichte aanbevelingen zullen 
de basis vormen voor een mogelijke 
vervolgfase.

Plastics 
In de afgelopen jaren is het Gieskes-
Strijbis Fonds steeds actiever geworden 
binnen het plastics-speelveld. De 
verschuiving van de negatieve effecten 
op het leven in zee naar de gevolgen 
voor de menselijke gezondheid is 

ook binnen het Fonds zichtbaar: van 
het ondersteunen van het Schone 
Rivieren-project naar wetenschappelijk 
onderzoek over de gevolgen van 
microplastics voor onze gezondheid 
via ZonMw. Het Fonds ziet het nieuwe 
gezondheidsnarratief als een belangrijke 
game changer om het gedrag van 
consumenten te beïnvloeden. In 2018 
kende het Fonds daarom een bijdrage 
toe aan de Plastic Soup Foundation. Met 
deze ondersteuning beoogt het Fonds 
meer politieke, wetenschappelijke en 
maatschappelijke urgentie te creëren 
rondom de risico’s van plastics voor onze 
gezondheid.

Nederland: burgerschap bij jongeren
Actief burgerschap is cruciaal voor 
een succesvolle deelname aan de 
maatschappij. Opvallend is de grote 
diversiteit aan projecten op dit vlak 
die de weg naar het Fonds wisten 
te vinden. Een belangrijk signaal dat 
ook het onderwijs nog altijd worstelt 
met de invulling hiervan. De in 2018 
voorgestelde wetswijziging van minister 
Slob biedt scholen hopelijk meer houvast 
voor deze belangrijke kerntaak. Binnen 
het Gieskes-Strijbis Fonds leidde dit 
vraagstuk ook tot het besef dat leraren 
een essentiële rol vervullen binnen 
het (burgerschaps)onderwijs. Wil je de 
kwaliteit van het onderwijs versterken, 
dan moet je bij de basis beginnen: de 
kwaliteit van leraren. In dit licht heeft het 
bestuur van het Fonds in 2018 zijn steun 
toegezegd aan Stichting leerKRACHT. 
Door leraren te versterken en leerlingen 

actief te betrekken wil Stichting 
leerKRACHT een verbetercultuur creëren 
op scholen. Zo wordt een structurele 
verandering teweeg gebracht die ook na 
afloop van het project aanwezig blijft. 

Europa: Europese waarden 
onderhouden
In juni 2018 vond de tweede editie van 
het door het Gieskes-Strijbis Fonds 
ondersteunde Forum on European 
Culture plaats. Onder de titel Act 
for democracy! kwamen opnieuw 
toonaangevende kunstenaars en denkers 
samen in Amsterdam om actief te 
reflecteren op de toekomst van Europa. 
Het doorbreken van de crisis binnen 
de Europese politieke cultuur blijft een 
belangrijk aandachtspunt voor het Fonds.

Mondiaal: herstel van 
gemeenschappen in post-
conflictgebieden
Binnen het Fonds leefde al enige tijd 
de wens om iets te betekenen in de 
vluchtelingencrisis. Psychosociale 
hulpverlening aan statushouders bleek 
een lacune waarin het Fonds een 
zinvolle rol kon spelen. In 2018 zegde 
het Fonds daarom haar ondersteuning 
toe aan Stichting Arq Psychotrauma 
Expert Group. Door het opzetten 
van proeftuinen in twee Nederlandse 
gemeenten (Dordrecht en Haarlem) 
wil Arq in de komende vier jaar een 
blauwdruk creëren voor andere 
gemeenten om de psychosociale zorg 
voor statushouders op een passende en 
effectieve manier te kunnen invullen. 

TRENDS & 
ONTWIKKELINGEN

Het Gieskes-Strijbis Fonds heeft 
per werkterrein twee tot drie 

aandachtsgebieden gepresenteerd. 
Ieder jaar rapporteren wij over de 

ontwikkelingen.
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Podiumkunsten: een rijk cultureel 
leven
Het investeren in artistieke research 
& development is iets waarvoor het 
Gieskes-Strijbis Fonds steeds meer 
interesse heeft gekregen. Het huidige 
culturele bestel blijkt vaak onvoldoende 
ingericht om echte innovatie en 
ontwikkeling bij makers te kunnen 
stimuleren – en ondersteunen. Vanuit 
deze observatie zegde het Fonds 
in 2018 zijn steun toe aan Stichting 
doubleA van componist en regisseur 
Michel van der Aa. Hoewel hij zijn 
voorstellingen zonder enige vorm van 
subsidie weet te produceren, stokken 
zijn brandende artistieke ambities 
bij het gebrek aan financiering voor 
het ontwikkelen van vernieuwende, 
technologische elementen voor zijn 
producties. Door juist dit gedeelte 
te ondersteunen, hoopt het Fonds 

een vliegwieleffect te creëren richting 
de publieke fondsen om de ruimte 
en mogelijkheden te scheppen 
voor artistieke innovaties binnen de 
podiumkunsten.  Ook met de Gieskes-
Strijbis Podiumprijs, in 2018 voor de 
tweede maal uitgereikt, wil het Fonds 
de ontwikkeling van nieuw repertoire en 
nieuwe thematiek door vernieuwende 
makers stimuleren.

Beeldende kunst: vakmanschap
Vanaf het prille begin is het Gieskes-
Strijbis Fonds betrokken geweest bij het 
Outsider Art Museum: een bijzondere 
samenwerking tussen museum het 
Dolhuys, zorgorganisatie Cordaan en 
de Hermitage Amsterdam. Toen het 
museum in 2016 zijn deuren opende 
overtrof de (inter)nationale aandacht 
voor autodidacte kunstenaars alle 
verwachtingen. Met ruim 150.000 

bezoekers per jaar vormt het museum 
inmiddels een belangrijke toevoeging 
aan het bestaande corpus in de kunsten. 
De aanjagende rol van het Fonds 
wierp zijn vruchten af. De ambitie van 
het Outsider Art Museum stopte hier 
echter niet. In 2018 klopte het museum 
aan voor ondersteuning van een grote 
overzichtstentoonstelling van Willem van 
Genk, een van Nederlands belangrijkste 
outsider art kunstenaars. Het bijzondere 
momentum, gecombineerd met 
de nauwe betrokkenheid van het 
Fonds sinds de oprichting van het 
museum, vormde voldoende reden 
om de terughoudendheid van het 
Fonds met betrekking tot eenmalige 
tentoonstellingen weg te nemen. Ook 
binnen het filantropisch beleid moet er 
ruimte zijn voor de uitzondering die de 
regel bevestigt.

BETALINGEN 2015 2016 2017 2018

Natuur en milieu € 707.000 € 741.160 € 1.452.115 € 1.660.815

Medische wetenschap € 893.482 € 1.422.669 € 1.287.654 € 699.428

Democratie en rechtsstaat € 556.872 € 1.356.828 € 957.664 € 1.562.474

Kunst en cultuur € 1.790.574 € 1.810.658 € 1.056.256 € 1.958.840

Overige projecten € 183.750 € 246.496 € 383.276 € 70.000

TOTAAL € 4.131.678 € 5.577.811 € 5.136.965 € 5.951.557

KUNST EN CULTUUR

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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ONDERSTEUNDE 
PROJECTEN

IN 2018 

†

JAAP PETERS
1931 - 2019

Jaap Peters stond aan de basis van de oprichting van het 

Gieskes-Strijbis Fonds. Hij was de hoeder van de nalatenschap, 

die ook na het einde van zijn termijn als voorzitter de 

beleggingen bleef sturen en een nauwe betrokkenheid met 

het Fonds onderhield. We zullen Jaap zeer missen.



Hoe komt het plastic op de oevers van de Maas 
rivier? Er staan niet veel molens aan de Maas, dit 
moet de Grauwe Beer zijn, een korenmolen bij 
Beesel. De Maas heet daar de Meuse. Het plastic 
is niet ter plekke gedumpt door dagjesmensen. 
Links in beeld zie je het fabrieksterrein van 
Kuypers Kessel, producent van bouwgrondstoffen. 
Niet echt een omgeving voor een picknick.

Als het plastic van dagjesmensen komt, dan zijn 
die stroomopwaarts langs de Maas neergestreken, 
van zijn oorsprong bij Dijon tot hier. ’s Winters 
stijgt de Maas en stroomt de uiterwaarden in. 
Waar de vrijwilligers lopen staat dan water. Als de 
Maas zich ’s zomers terugtrekt, blijft het plastic dat 
erin drijft hangen in de uiterwaarden.
 
Hoe hoog het water in de winter heeft gestaan 
kun je zien aan wat er in de takken van de 
knotwilg is achtergebleven. Is dat plastic? 
Nee, dit is organisch spul. Wat aan plastic is 
achtergebleven hebben de vrijwilligers er al 
uitgehaald.

De gebogen vrouw heeft net een stukje plastic 
opgepakt met haar grijper, ze gaat het in haar zak 
stoppen. Onderin haar zak ligt iets rechtshoekigs 
dat de hele bodem in beslag neemt. De andere 
vrijwilligers tillen hun zak op, zij sleept de hare. 
De zak wil niet, het gewicht trekt er een strakke 
driehoek in. Dat de plasticvervuiling in plastic 
zakken wordt verzameld, geeft de hele operatie iets 
hopeloos. Alsof er geen ontkomen aan plastic is.

HANS AARSMAN

GEEN
ONTKOMEN

AAN

Project
Schone Rivieren

 
Organisatie

Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid, Stichting 
De Noordzee, Plastic Soup 

Foundation

Projecteigenaar
Joline de Weerd 

 
Looptijd 

2017 - 2021
 

Totale donatie
€ 500.000
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Wij.land gaat voor een gezond en veerkrachtig 
landschap waar landbouw en natuur samengaan 
in duurzame bedrijfsmodellen. In het project 
‘Four returns Landschapsherstel in Veenweiden’ 
worden boeren in staat gesteld om nieuwe 
concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld 
op het gebied van natuurlijk bodembeheer, 
biodiversiteit en het sluiten van kringlopen.
 
Het afgelopen jaar is het Nederlandse project 
van Commonland verzelfstandigd onder de 
naam Wij.land. Wij.land heeft met de nieuwe 
landbouwvisie van minister Schouten en het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel de wind in de 
zeilen. De noodzaak voor een transitie van ons 
voedselsysteem wordt steeds meer onderkend, 

maar er zijn maar weinig partijen actief op de 
grond om het écht te doen.

In 2018 is de bodempilot verder opgeschaald, 
met inmiddels 37 deelnemers en ruim 250 
hectare onder ‘alternatieve’ behandeling. De 
bodempilot legt tegelijkertijd de basis onder 
een aantal andere pilots en studiegroepen, 
zoals kruidenrijk graslandpilots en een 
grazersstudiegroep. Het komende jaar gaat Wij.
land met de boeren en Natuurmonumenten 
aan de slag om de biodiversiteit op het bedrijf 
verder te stimuleren (o.a. met slootkanten en 
erfvogels) en wordt er opgeschaald naar een 
groter gebied. 

Projecteigenaar
Daniëlle de Nie

Looptijd 
2017 - 2021

Totale donatie
€ 1.500.000

Stichting Wij.land

FOUR RETURNS LANDSCHAPS-
HERSTEL VEENWEIDEN

Farm Flower Fragrances is een initiatief van 
Claudy Jongstra voor de ontwikkeling van 
parfum op vaste basis van inheemse planten 
van biologische kwaliteit. In aansluiting op 
eerdere activiteiten van kunstenaar Jongstra 
heeft Farm Flower Fragrances als doel de 
verbetering van biodiversiteit in de noordelijke 
landbouw, behoud en overdracht van kennis 
en bevordering van gemeenschapszin en 
inclusiviteit. Kernwaarden zijn Ecologie, Kleur en 
Kennisoverdracht en Community. 

Bewust wordt gekozen voor een parfum 
in vaste vorm, op basis van bijenwas en 
natuurlijke oliën, precies zoals welriekende 
verzorgingsproducten duizenden jaren geleden 
werden gemaakt. Het verrijken van de flora op 
de akkers zal de bijenteelt stimuleren, insecten 
en vogels zullen worden aangetrokken, de 
bodem verbeterd, de ecologie versterkt en 
het landschap van Noord-Nederland zal weer 
fraaier worden. Hiermee wordt boeren een 

economisch haalbaar alternatief geboden om 
gewassen te telen voor geurstoffen. Tevens 
krijgt gemeenschapszin een impuls, onder meer 
door inclusie van mensen met beperkte toegang 
tot de arbeidsmarkt, in verschillende stadia 
van het productieproces. In samenwerking met 
kennisinstituten wordt gezorgd voor het gebruik 
en daarmee het behoud van historische kennis. 
Ook voor de verpakking van de parfums in vaste 
vorm wordt samengewerkt met kleinschalige 
duurzame ondernemingen. Streven is een uniek 
persoonlijk verzorgingsproduct te ontwikkelen 
van hoge biologische kwaliteit in een exclusief 
ambachtelijke presentatievorm voor de kritische 
milieubewuste consument. 

In het voorjaar van 2019 beginnen de 
proefteelten en wordt met een bidbook verdere 
investeringen gezocht, waarna in de zomer een 
eerste productie kan starten. Beoogd is om in 
oktober van 2019 in een gelimiteerde oplage 
een proefgeur te introduceren.

Studio Claudy Jongstra

VERKENNENDE FASE FARM 
FLOWER FRAGANCES

Projecteigenaar
Claudy Jongstra

Looptijd 
2018

Totale donatie
€  64.900
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Stichting Gebiedsonderneming 
Duinboeren & Maatschappij

GEBIEDSPLAN LOONSE EN 
DRUNENSE DUINEN

Stichting Ubbo Emmius Fonds

WAAKVOGELS

Rondom het Nationaal Park Loonse en 
Drunense Duinen zijn nog zo’n driehonderd 
boeren bedrijven actief, veelal melkveehouders. 
Al sinds 1992 zetten zij zich in voor behoud 
van het kleinschalige agrarische landschap, 
met de weidende koe, natuurlijke weiden, 
streekproducten en cultuurhistorische 
landschapselementen als belangrijke 
onderdelen daarvan. Nu de roep om een 
duurzaam landbouwsysteem steeds harder 
klinkt, komt het initiatief van de Duinboeren in 
een stroomversnelling. 

Met steun van het Gieskes-Strijbis Fonds is in 
het afgelopen jaar de Gebiedsonderneming 
Duinboeren & Maatschappij opgericht. Doel 
van de gebiedsonderneming is het versnellen 
van de duurzame landbouwtransitie en het 
landschap in het gebied behouden. Acht 

gebiedspartijen hebben dit partnerschap 
inmiddels ondertekend. 

In 2019 zijn de Duinboeren gestart met het 
professionaliseren van de afzet van hun 
streekproducten en het vergroten van het 
contact met de burgers. Hun producten 
staan immers voor de maatschappelijke 
bijdrage van de agrariërs aan het gebied, 
zoals natuurontwikkeling, bodemverbetering, 
meer weidegang, maar ook hun bijdrage aan 
de leefbaarheid van het gebied en de lokale 
economie. In deze Living Lab setting werkt de 
gebiedsonderneming daarnaast aan projecten 
die zich richten op ruimtelijke versterking in 
het gebied en economische samenwerking 
tussen de agrariërs. Door samen te werken met 
kennisinstellingen worden de opgedane kennis 
en leerervaringen overgedragen en geborgd.

Projecteigenaar
Frederiek van Lienen

Looptijd 
2018 - 2022

 
Totale donatie
€ 1.500.000

West-Europese grutto’s broedt in Nederland. 
Door verlies van broedhabitat als gevolg van de 
intensieve landbouw krimpt de populatie echter 
snel en de neemt de kuikenproductie nog steeds 
af.

De vraag is welke maatregelen hiervoor zinvol 
zijn. Onder leiding van professor Theunis Piersma 
wordt de gruttopopulatie intensief gemonitord. 
Broedsucces (reproductie) en sterfte worden 
gemeten in ruim 10.000 ha weidevogel habitat,  
variërend van zeer intensief agrarisch beheerd 
land tot zeer intensief beheerd weidevogelland. 
Omdat het onderzoek grutto’s jaarrond volgt, ook 
langs de trekroute tot in Afrika, is er nu inzicht in 
waar de ‘tekorten’ kunnen worden aangepakt.

Zo lieten vogels uitgerust met satellietzenders 
zien dat tweejaar oude grutto’s succesvol kunnen 

broeden, dat vervolglegsels eerder regel dan 
uitzondering zijn, en dat na verlies van kuikens 
nieuwe broedpogingen worden ondernomen. 
Ook blijkt dat het laat maaien van gras een 
positieve invloed heeft op het broedsucces. 
Het onderzoek laat ook zien dat kuikens er 
lang over doen om ‘vliegvlug’ te worden. Er is 
dus voedseltekort voor kuikens, vooral voor de 
grotere vrouwelijke kuikens. Vrouwtjes hebben 
in intensief boerenland meer dan 30% kans 
voor het uitvliegen dood te gaan. Zo dreigt een 
‘mannenoverschot’. 

Nieuw onderzoek van Team Piersma richt zich 
steeds meer op hoe gezonde weilanden kunnen 
worden herkend. Daarin spelen bijvoorbeeld 
interacties met veldmuizen en insecten een rol, 
om zo ook een biodiverse vinger aan de pols te 
kunnen houden.  

Projecteigenaar
Theunis Piersma

Looptijd 
2018 - 2023

 
Totale donatie

€ 500.000

FOTOGRAFIE: JELLE LOONSTRA/JOS HOOIJMEIJER
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De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk 
voor 90% van de wereldhandel en produceert 
3% van alle broeikasgassen. Echter, door het 
gebruik van zware olie is de industrie een stuk 
vuiler dan het lijkt: de vijftien grootste schepen 
ter wereld stoten net zoveel schadelijke 
stikstoffen en zwavel uit als alle auto’s bij elkaar. 

Om de scheepvaartindustrie te verduurzamen 
(onder andere door fossiele brandstoffen 
volledig uit te bannen) is het Future Proof 
Shipping (FPS) programma opgezet door 
Enviu en Huib van de Grijspaarde. Het doel 
is om blijvende systeemverandering teweeg 
te brengen door introductie van duurzame 
technologieën die economisch rendabel 

opgeschaald kunnen worden naar - uiteindelijk 
-  de grote vaart.

FPS heeft een aantal onderzoeksprogramma’s 
opgezet met toonaangevende universiteiten 
op het gebied van alternatieve brandstoffen 
en transitiepaden in de sector. Daarnaast 
wordt er samen met partners gewerkt aan het 
verbeteren van wereldwijde regelgeving zodat 
innovaties sneller geïmplementeerd kunnen 
worden. In 2019 hoopt FPS daarnaast een 
aantal demonstratieprojecten op te zetten om 
zo technologische doorbraken te forceren en 
schone technologieën op een steeds grotere 
schaal toe te passen.

Stichting Enviu

FUTURE PROOF SHIPPING

Projecteigenaar
Ankie van Wersch

Looptijd 
2019 - 2022

Totale donatie
  € 900.000

We eten, drinken en ademen plastic. We zijn 
bekend met de desastreuze gevolgen van 
plastic in de oceaan, maar het onderzoek naar 
de menselijke gezondheidsrisico’s staat nog in 
de kinderschoenen. Zorgwekkend als je bedenkt 
dat de plasticproductie, en daarmee onze 
blootstelling eraan, in de komende tien jaar met 
veertig procent groeit. 

Daarom heeft de Plastic Soup Foundation (PSF) 
besloten om zich volledig te richten op de 
mogelijke gezondheidsrisico’s van (micro en 
nano) plastics. Met de wetenschap als vertrekpunt 
wil de PSF wetenschappelijk bewijs inzetten 
om consumenten te mobiliseren tot een meer 
verantwoord en vooral ook verminderd gebruik 
van plastics. Binnen de nieuwe campagne 
Save the Ocean, Save Yourself wordt de steun 
van het Gieskes-Strijbis Fonds ingezet voor 
specifieke onderdelen die een directe link met 
wetenschappelijk onderzoek hebben.

In 2018 heeft PSF de Plastic Health Coalition 
opgericht: een unieke samenwerking tussen 
vooraanstaande nationale en internationale 
ngo’s, universiteiten en wetenschappers. Ook is 
er een samenwerkingsovereenkomst getekend 
met ZonMw, dat vijftien wetenschappelijke 
onderzoeken heeft gehonoreerd naar 
de mogelijke gezondheidsgevolgen van 
microplastics. De PSF doet multimediaal verslag 
van de onderzoeksresultaten, zodat een brug 
wordt geslagen van wetenschap naar consument. 
Daarnaast worden er samen met de Vrije 
Universiteit (VU) dagelijks producten getest op de 
aanwezigheid van plastic additieven. Komend jaar 
zal in het teken staan van de voorbereiding op 
de eerste Plastic Health Summit ter wereld, op 3 
oktober 2019. 

Plastic Soup Foundation

SAVE THE OCEAN, 
SAVE YOURSELF

Projecteigenaar
Jeroen Dagevos

Looptijd 
2018 - 2021

 
Totale donatie

€ 401.450



In de verte de toren van de Zuiderkerk. We 
staan op het dak van de Theater Academie 
Amsterdam aan de Jodenbreestraat. Dat was 
vroeger de jodenbuurt van Amsterdam, nu 
niet meer, de oorzaak is bekend. Jongeren 
repeteren een voorstelling die ze gaan geven op 
4 mei na de Dodenherdenking. Niet alleen deze 
jongeren, honderden jongeren in het hele land 
hebben ouderen vragen gesteld over de oorlog. 
Die gesprekken zijn de basis voor tientallen 
voorstellingen. Waar zou deze over gaan?

Als ik een jongen en een meisje tegen een reling 
zie staan, hun armen gespreid, moet ik denken 
het rijkeluiskind Rose en de straatarme kunstenaar 
Jack in de film Titanic. Rose dreigt te worden 
uitgehuwelijkt aan een griezel, ze wil overboord 
springen, ze staat al aan de andere kant van de 
reling. Jack trekt haar terug, ze worden verliefd, 
klassenverschil kan niet schelen.

Maar hier staat een kring van leeftijdgenoten om 
heen. Zo ging dat niet in de Titanic. En er is een 
derde personage, je ziet een elleboog achter 
het gelukkige liefdespaar opduiken. Plus een 
niet onbelangrijk detail, de Titanic zonk in 1912, 
dat is bijna veertig jaar voor WW2. Zou dit dan 
een scene zijn op St Louis, het schip met 900 
joodse vluchtelingen die in 1939 Nazi-Duitsland 
ontsnapten? De bestemming was Cuba. De jongen 
links tegen de reling draagt een shirt vol foto’s van 
het nationale symbool van Cuba, de palmboom. Hij 
balt zijn vuisten. Eenmaal aangekomen wil Cuba ze 
niet opnemen.

HANS AARSMAN

PALM-
BOMEN

Project
Theater Na de Dam 

 
Organisatie

Stichting Theater Na de Dam 

Projecteigenaar
Jaïr Stranders

Looptijd 
2017 - 2020

 
Totale donatie

€ 225.000
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Met het project ‘Beeldvorming’ wil het Mauritshuis, 
in samenwerking met historici, een centrale rol 
spelen bij het verder uitdiepen van de kennis over 
Nederlands-Brazilië en Johan Maurits van Nassau-
Siegen, de naamgever van het Mauritshuis. 

Over Johan Maurits en Nederlands-Brazilië is al 
veel geschreven, ook door het Mauritshuis. Vaak 
gaat het daarbij over de uitzonderlijke aspecten 
van de Nederlandse kolonie. Maar de focus op 
deze buitengewone facetten heeft geleid tot blinde 
vlekken in ons begrip van Nederlands-Brazilië 
als plantagekolonie. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is slavernij. Naar Johan Maurits’ rol in de 
trans-Atlantische slavenhandel is nog nauwelijks 
onderzoek gedaan. Voor een beter begrip van 
deze periode en de positie van Johan Maurits, is 
verder onderzoek noodzakelijk. Het Mauritshuis wil, 

in samenwerking met verschillende historici, een 
centrale rol spelen in het verder uitdiepen van onze 
kennis over Nederlands-Brazilië en Johan Maurits. 

Van 2020-2022 zal daarom nieuw onderzoek 
worden uitgevoerd door een onderzoeksleider en 
meerdere fellows. Dit zijn historici die al eerder 
onderzoek hebben gedaan naar Nederlands-
Brazilië, de trans-Atlantische slavenhandel, of 
een onderwerp dat hier nauw mee samenhangt. 
Het onderzoek van de fellows zal resulteren in 
meerdere wetenschappelijke artikelen. Ook wordt 
een symposium georganiseerd om de resultaten 
te delen. Het Mauritshuis zal de uitkomsten met 
het brede publiek delen. Door de bijdrage van 
het Gieskes-Strijbis Fonds wordt het meerjarige 
onderzoeksproject en het symposium mede 
mogelijk gemaakt.

Projecteigenaar
Emily Gordenker

Looptijd 
2019 - 2021

 
Totale donatie

€ 235.000

Mauritshuis

WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK JOHAN MAURITS

De afgelopen drie jaar zag Nederland een 
grote instroom van vluchtelingen, met name 
uit Syrië en Eritrea. Na toekenning van een 
verblijfsvergunning komen zij als statushouder 
terecht in één van de Nederlandse gemeenten, 
waar zij op eigen kracht moeten inburgeren. 
Dat is niet altijd even makkelijk, want veel 
vluchtelingen kampen met psychische 
problemen. De ervaringen in het land van 
herkomst, de reis en de vaak nog onzekere, 
nieuwe situatie maakt dat veel statushouders 
een verhoogde kans hebben op psychische 
klachten, in het bijzonder het ontwikkelen van 
een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede 
zorg en begeleiding, maar zij worstelen met 
de signalering van klachten en toeleiding 
naar passende zorg – als die er al is. Met 
dit project wil Stichting Arq Psychotrauma 
Expert Groep knelpunten wegnemen en een 
goede psychosociale zorgstructuur neerzetten 
voor statushouders in gemeenten. Door het 
opzetten van een lokale praktijksituatie in twee 
gemeenten (Dordrecht en Haarlem/Zandvoort) 
wil Arq een voorbeeld stellen dat andere 
gemeenten kunnen volgen. De belangrijkste 
pijlers van het project zijn kennisbevordering, 
vroegsignalering & monitoring en preventieve 
interventies.

Stichting Arq Psychotrauma Expert Group

PSYCHOSOCIALE HULP 
VOOR VLUCHTELINGEN

Projecteigenaar
Larissa van Beek

Looptijd 
2018 - 2022

 
Totale donatie

€ 400.000
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In geen ontwikkeld land is de kansenongelijkheid 
in het onderwijs zo groot als Nederland. Stichting 
leerKRACHT wil op Nederlandse scholen een 
cultuur te creëren van ‘elke dag samen een beetje 
beter’. Dit is internationaal hét recept voor het 
aanpakken van kansenongelijkheid. Dat doet de 
stichting met bewezen impact (toont onderzoek 
Universiteit Utrecht aan), op enorme schaal (750 
scholen, zo’n 10% van alle Nederlandse scholen) en 
met een aanpak die duurzaam is. 

Bovendien worden met de leerKRACHT-aanpak 
leerlingen actief betrokken bij het realiseren 
van onderwijsdoelen en het verbeteren van het 
onderwijs. Dit speelt in op wat de onderzoekers 
over burgerschap constateren: leraren volgen nu 

vooral de methode, met leerKRACHT oefenen 
leerlingen in de praktijk met democratische 
activiteiten en samenwerken. Dat doen zij door 
mee te praten en mee te werken aan de gang van 
zaken op school en in hun klas.

Stichting leerKRACHT zet de bijdrage van het 
Gieskes-Strijbis Fonds in voor het verder vergroten 
van de impact van de leerKRACHT-aanpak in het 
middelbaar onderwijs. 

Stichting leerKRACHT

VERMINDEREN KANSENONGELIJKHEID EN 
VERSTERKEN BURGERSCHAPSVORMING

Verzetsmuseum Amsterdam gaat de vaste 
opstelling vernieuwen. Die zal gaan over 
dilemma’s in bezettingstijd, met veel beleving en 
interactiviteit. De koloniale geschiedenis wordt 
geïntegreerd, de link naar de actualiteit krijgt 
veel aandacht en een internationale invalshoek, 
en ook het perspectief van de bezetters en 
bevrijders komt aan bod. Daarnaast zal het 
museum als eerste in Nederland zelfstandig 
toegankelijk worden voor mensen met een 
visuele of auditieve beperking. Er wordt intensief 
samengewerkt met adviseurs vanuit deze 

doelgroepen. De voorbereidingen starten medio 
2019. In 2022 wordt het vernieuwde museum 
geopend. Het museum is dan klaar voor de 
toekomst en verwacht jaarlijks 150.000 bezoekers 
te ontvangen, die kennis opdoen over Nederland 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, en inzicht 
krijgen in het belang van tolerantie, rechtsstaat 
en democratie. Thema’s die ook vandaag de 
dag nog niet aan relevantie hebben ingeboet en 
waarvan het Gieskes-Strijbis Fonds het van groot 
belang vindt dat zij worden doorgegeven aan de 
volgende generatie.

Verzetsmuseum Amsterdam

VERNIEUWING 
VASTE OPSTELLING

Projecteigenaar
Liesbeth van der Horst

Looptijd 
2018 - 2022

 
Totale donatie
 € 300.000

Projecteigenaar
Jaap Versfelt

Looptijd 
2018 - 2020

 
Totale donatie

€ 313.000 

FOTOGRAFIE: JEROEN C. VAN ZIJP



HANS AARSMAN

Het schilderij ligt helemaal vlak, een halfnaakte 
man en een kruis, meer kan ik er niet van maken. 
Linksboven hangt een hint aan de muur: Petrus. 
Samen met Caravaggio, de naamgever van de 
tentoonstelling, kom je dan al snel op de kruisiging 
van Petrus. Petrus wilde ondersteboven gekruisigd 
worden, hij vond zichzelf niet waardig om te hangen 
als zijn leermeester Jezus. Caravaggio heeft hem 
geschilderd als de nagels al door zijn handen en 
voeten zijn geslagen. De beulen gaan nu zijn kruis 
rechtop zetten. 

En deze vier mannen, wat gaan die doen? Ze 
wachten op het signaal om het schilderij met z’n 
vieren tegelijk op te tillen. De man op wie de blikken 
gericht zijn gaat het geven, de enige die niet in het 
zwart is.
 
In de kist zijn blokjes bevestigd waarop de lijst komt 
te rusten. Ze bestaan uit twee delen. Het bovenste 
deel is ingepakt in een zakje, het onderste niet. 
Waarom? Het bovenste deel komt in aanraking met 
de lijst. Bij het in- en uithalen kan een kruimeltje 
schuimrubber afbreken. Dankzij dat zakje gaat zo’n 
kruimeltje niet ronddolen in de kist. 

Zo professioneel gaat inpakken hier, risico’s worden 
niet genomen. Maar die schragen dan? Schragen 
zijn doodeng. Hun poten steken uit, hoe vaak ik niet 
achter zo’n poot ben blijven haken. Stel de man 
die het dichtst bij de kist staat, ziet vlak voor het 
signaal ‘tillen’ wordt gegeven, een vuiltje in de kist 
liggen. Dat moet eruit, als er al geen kruimeltjes 
schuimrubber mogen rondzwerven, dan een ander 
vuiltje ook niet. Hij doet een stap om vlug het vuiltje 
eruit halen, waarbij hij achter een poot van een 
schraag blijft haken. Beng, daar gaat Petrus, alweer 
ondersteboven.

ALWEER
ONDERSTE-

BOVEN

Project
Utrecht, Caravaggio en 

Europa 
 

Organisatie
Stichting Centraal Museum 

Utrecht

Projecteigenaar
Bart Rutten

 
Looptijd 

2017 - 2019
 

Totale donatie
€ 380.000



30 3130 31

Urban art is de verzamelnaam van culturele 
uitingen die op straat zijn ontstaan: dance, art, 
music en sports vormen samen de vier pijlers. 
Allemaal bekende disciplines in de wereld van 
sport & cultuur, maar in de urban scene krijgen 
deze activiteiten ineens een heel andere dimensie. 
In Eindhoven kent de urban scene een lange 
traditie. Vanaf het begin van de jaren tachtig 
zijn deze urban activiteiten voortgekomen uit 
de post punk en de hiphop. Veertig jaar later 
maakt de urban scene nu onderdeel uit van het 
dna van de stad. Coöperatie Emoves is daarbij 
het verbindende platform tussen enerzijds de 
beoefenaars van urban activiteiten onderling en 
anderzijds tussen de urban scène, de overheid en 
andere (private en publieke) instellingen.

De beoefenaars van urban in Eindhoven 
hechten veel waarde aan innovatie. Het moet 
morgen anders dan gisteren, daar wordt 
vandaag eindeloos voor geoefend en getraind. 
In eindeloze competities worden de nieuwe 
bewegingen met elkaar vergeleken en aan 
elkaar gespiegeld. De meerjarige support van 
het Gieskes-Strijbis Fonds aan Emoves geeft 
de urban scene de mogelijkheid de innovatie 
systematisch en planmatig aan te pakken. Deze 
nieuwe werkwijze, waarbij een verbinding wordt 
gemaakt met de diverse ecosystemen binnen 
de Brainportregio, staat borg voor nieuwe 
innovatieve bewegingen in de urban scene.

Coöperatie Emoves Urban Arts

EMOVES TO THE
NEXT LEVEL

Projecteigenaar
Angelo Martinus

Looptijd 
2018 - 2019

 
Totale donatie
 € 135.000

Stichting doubleA

DOUBLEA LAB: R&D VOOR 
INNOVATIEF MUZIEKTHEATER

Projecteigenaar
Michel van der Aa

Looptijd 
2018 - 2021

 
Totale donatie
 € 210.000

Componist/regisseur/filmmaker Michel van der 
Aa heeft altijd grote interesse gehad in virtual 
reality, maar zag ook de beperkingen ervan wat 
betreft de mobiliteit van de gebruiker. Vanuit het 
doubleALab ontwikkelt hij Eight, muziektheater 
dat gaat over herinnering en oneindigheid in de 
vorm van een interactieve multimedia-installatie. 
Het doel is om een technologische uitwerking te 
realiseren die breekt met de gebruikelijke lineaire 
ervaring en die de bezoeker een ongekend gevoel 
van vrijheid geeft. De muren van de sculptuur zijn 
gemaakt van elastisch materiaal dat een tactiele 
dimensie toevoegt aan de ervaring. Muziek en 
zang completeren het geheel. Als een bezoeker 
een wand in de VR-omgeving aanraakt activeert 
hij markeringspunten die invloed hebben op 

de beelden, de muziek en het zingen waardoor 
nieuwe verhaalelementen worden ontsloten. Eight 
zet een nieuwe ontwikkeling in binnen het oeuvre 
van Van der Aa en opent de deuren voor een 
revolutionaire toepassing van virtual reality in de 
podiumkunsten. 

Het afgelopen jaar heeft doubleA verschillende 
testweken, zogenaamde Sprints, georganiseerd 
om de fysieke installatie, audio, motion capture 
en VR versneld in een volgende fase te brengen. 
Dit werkproces wordt voortgezet in 2019 tot de 
wereldpremière op 4 juni 2019 in het Holland 
Festival. Aansluitend wordt de installatie getoond 
op festivals in Aix-en-Provence, Beijing en 
Herrenhausen.
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Capella Amsterdam is één van de twee 
professionele kamerkoren die Nederland rijk is. 
Dankzij steun van het Gieskes-Strijbis Fonds kan 
Capella Amsterdam haar koers vernieuwen en op 
zoek gaan naar nieuwe thematiek, nieuw publiek 
en nieuw repertoire.

In het afgelopen jaar heeft Capella Amsterdam 
daarmee een start gemaakt. Met externe hulp 
is nagedacht over de visie op de klassieke 
muzieksector en de missie die Cappella 
Amsterdam heeft. Capella Amsterdam heeft 
zowel de zangers als het kantoorteam daarbij 
betrokken en tevens inzichten verzameld van 
kenners uit de sector en van hun publiek. Ook 
zijn in het afgelopen jaar experimenten gestart 

om koormuziek anders te brengen, zelf en met 
partners. Capella Amsterdam werkt nu aan het 
vertalen van deze inzichten naar een duidelijk 
leitmotiv en artistiek programma voor de 
komende jaren. Een nieuwe marketingaanpak 
krijgt vorm en wordt vertaald in een nieuwe 
website en nieuw publicatiemateriaal. Daarmee 
bepaalt Cappella Amsterdam haar rol in de 
muziekwereld en de samenleving om zo meer 
mensen de beroering van klassieke koormuziek 
laten beleven. 

Capella Amsterdam

OP WEG NAAR CAPELLA 3.0

Projecteigenaar
Bas van Drooge

Looptijd 
2018 - 2020

 
Totale donatie
 € 280.000

Op 26 juni 2018 is voor de tweede keer de Gieskes-Strijbis 
Podiumprijs uitgereikt. De winnaars waren theatermaker en 
choreograaf Nicole Beutler en story producers ROSE stories. 
Tijdens een besloten diner in Rotterdam ontvingen zij ieder 
een cheque van 60.000 euro. 

De Gieskes-Strijbis Podiumprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 
twee makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit 
van de podiumkunsten in Nederland. De Gieskes-Strijbis 
Podiumprijs is in het leven geroepen na gesprekken die het 
Gieskes-Strijbis Fonds in 2016 met vertegenwoordigers uit 
de wereld van podiumkunsten voerde. Conclusie was dat 
Nederland goed scoort qua opleidingen, startersregelingen 
en topgezelschappen in de podiumkunsten. Moeilijker hebben 
makers het die niet meer als jong talent beschouwd mogen 
worden, maar die zich nog niet aan de ‘makerstraditie’ van 
een vooraanstaand gezelschap verbonden hebben. Voor deze 
groep is de Gieskes-Strijbis Podiumprijs geïnitieerd.

Makers van theater, muziektheater, muziek, compositie of dans 
komen in aanmerking voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs. 
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke visie 
hebben op het bereiken van nieuw publiek, het behandelen 
van nieuwe thematiek en het ontwikkelen van nieuw repertoire. 
De twee winnaars van de prijs ontvangen ieder 60.000 euro. 
Met deze regeling wil het fonds de laureaten in staat stellen 
om twee jaar voluit aan de verwezenlijking van hun eigen visie 
te werken. De prijs is niet rechtstreeks gekoppeld aan een 
specifieke voorstelling of project.

De adviescommissie van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 
bestond in 2018 uit Anoek Nuyens (voorzitter), Tanja Mlaker, 
Jan Zoet, Bo Tarenskeen en Tobias Kokkelmans. Naast 
winnaars Nicole Beutler en ROSE stories behoorden dit jaar 
ook drummer en componist Jens Bouttery, theatercollectief 
Maatschappij Discordia en regisseur Miranda Lakerveld tot de 
genomineerden.

2018

Choreograaf en theatermaker Nicole Beutler en story producers 
ROSE stories zijn de winnaars van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 
2018. Tot de genomineerden behoorden dit jaar ook Jens 
Bouttery, Maatschappij Discordia en Miranda Lakerveld.

FOTOGRAFIE: MARC DRIESSEN

FOTOGRAFIE: EMMA TE HIETBRINK



Het gaat hier om het oog. De stoelen staan in de 
omkleedruimte, met het blauwe gordijn kan die 
worden afgesloten. Voor het oog. 

Waar gaan de draden heen die van de sensoren op 
de proefpersoon in een boog naar boven lopen? 
Ze verdwijnen niet in de muur om uit te komen 
in de ruimte met de lichtblauwe vuilniszak. Een 
schuifdeur zit in de weg. Helemaal bovenin is nog 
net een randje zichtbaar van een kabelgoot. Ik zou 
willen weten waar die goot heen gaat.

De proefpersoon zit ergens naar te turen, op 
de muur tegenover haar is iets te zien. De bril 
die ze draagt is geen alledaagse bril. Er komt 
een draad uit die met de andere draden mee 
omhoog naar de kabelgoot loopt. Het is een 
Eye Tracking bril, hij traceert waarnaar haar ogen 
kijken. Het zou me niet verbazen als de kabelgoot 
langs het plafond naar de muur loopt waar de 
proefpersoon naar kijkt. Daar hangt een scherm 
waarop beelden worden vertoond die gekoppeld 
zijn aan de metingen van de sensoren in haar bril, 
op haar hoofd en op haar borst. Ze doet mee 
aan een hersenonderzoek naar Alzheimer nog 
voor er klachten zijn. Mocht de vrouw Alzheimer 
krijgen, dan kan worden ontdekt hoe de eerste 
verschijnselen zich in de hersenen manifesteren. 
Dat het oog daarbij een grote rol speelt is een 
verrassing, je verwacht eerder dat het functioneren 
van het geheugen onderzocht zou worden.

HANS AARSMAN

MEER
OOG DAN 
JE DENKT

Project
Gezonde Hersenen Register

 
Organisatie

VUmc Alzheimercentrum
 

Projecteigenaar
Marissa Zwan

Looptijd 
2017 - 2020

 
Totale donatie
 € 250.000
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NATUUR EN MILIEU

Projecteigenaar
Maaike Romijn

Looptijd 
2014 - 2019

Totale donatie
 € 1.200.000 

NATURALIS BIODIVERSITY 
CENTER

DNA Waterscan

Projecteigenaar
Mara Francken

Looptijd 
2012 - 2019

Totale donatie
 € 600.000 

STICHTING DE NOORDZEE

Schone Schepen op een 
Schone Noordzee

Projecteigenaar
Ellen van Donk

Looptijd 
2015 - 2019

Totale donatie
 € 215.115 

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR 
ECOLOGIE (NIOO-KNAW)

Onderzoek naar giftige 
algen in de Nederlandse 
kustwateren

Projecteigenaar
Dick Simons

Looptijd 
2015 - 2020

Totale donatie
 € 1.371.472 

NIOZ, RUG EN TU DELFT 

DISCLOSE: onderzoek 
naar het versterken van de 
zeebodemnatuur van de  
Noordzee

Projecteigenaar
Roel Posthoorn

Looptijd 
2017 - 2021

Totale donatie
 € 700.000 

NATUURMONUMENTEN

Natuur in Productie: 
ecologisch onderzoek 
Marker Wadden

Projecteigenaar
Frank Pierik

Looptijd 
2018-2019

Totale donatie
 € 220.000 

ZONMW

Ondersteuning 
ZonMw-programma 
‘Gezondheidsrisico’s van 
micro plastics’

Projecteigenaar
Jeroen Dagevos

Looptijd 
2018 - 2021

Totale donatie
 € 401.450 

PLASTIC SOUP FOUNDATION

Wetenschapscommuni-
catie ‘Save the Ocean, 
Save Yourself’

> PAGINA 20

Projecteigenaar
Ankie van Wersch

Looptijd 
2019 - 2022

Totale donatie
 € 900.000 

STICHTING ENVIU

Future Proof Shipping

> PAGINA 20

Projecteigenaar
Theunis Piersma

Looptijd 
2018 - 2023

Totale donatie
 € 500.000 

STICHTING UBBO EMMIUS 
FONDS

Waakvogels: naar een 
observatorium voor 
wereldwijde ecologische 
verandering

> PAGINA 19

Projecteigenaar
Joline de Weerd

Looptijd 
2017 - 2021

Totale donatie
 € 500.000 

INSTITUUT VOOR NATUUR EDUCATIE 
EN DUURZAAMHEID (IVN)

Schone Rivieren

Projecteigenaar
Claudy Jongstra

Looptijd 
2018

Totale donatie
 € 64.900 

STUDIO CLAUDY JONGSTRA

Verkennende fase 
Farm Flower Fragances

> PAGINA 16

DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT

Projecteigenaar
Robert Heinsch

Looptijd 
2005 - 2021

Totale donatie
 € 1.544.069 

LEIDS UNIVERSITAIR FONDS

Kalshoven Gieskes-
Forum voor Internationaal 
Humanitair Recht

Projecteigenaar
Relinde Reijffers

Looptijd 
2011 - 2018

Totale donatie
 € 600.000  

WAR TRAUMA FOUNDATION

Handboek voor psycho-
sociale hulpverleners in 
(post)conflict gebieden

Projecteigenaar
Eymert van Manen 
en Gert Jan Slump

Looptijd 
2015 - 2018

Totale donatie
 € 225.000 

STICHTING 
JONGERENRECHTBANKEN 

Jongerenrechtbanken 
in Nederland

Projecteigenaar
Janne Nijman

Looptijd 
2016 - 2020

Totale donatie
 € 1.130.000 

T.M.C. ASSER INSTITUUT

The Global City: 
Challenges, Trust and 
the Role of Law

Projecteigenaar
Jacco van 
Mersbergen

Looptijd 
2016 - 2021

Totale donatie
 € 326.000 

STICHTING MOVE

Move your world
Projecteigenaar
Hugh Williamson

Looptijd 
2016 - 2020

Totale donatie
 € 360.000 

HUMAN RIGHTS WATCH

Fundamentele vrijheden 
in Centraal-Azië

Projecteigenaar
Else van 
Nieuwkerk

Looptijd 
2016 - 2021

Totale donatie
 € 550.000  

STICHTING NEDERLANDS DEBAT 
INSTITUUT 

Schooldebatteren op het 
vmbo

Projecteigenaar
Heleen Terwijn

Looptijd 
2016 - 2019

Totale donatie
 € 498.600 

STICHTING IMC 
WEEKENDSCHOOL

IMC Basis: 
alumniprogramma en 
onderzoek

Projecteigenaar
Jaïr Stranders

Looptijd 
2017 - 2020

Totale donatie
  € 225.000  

STICHTING THEATER NA DE DAM

Theater Na de Dam

Projecteigenaar
Daniëlle de Nie

Looptijd 
2017 - 2021

Totale donatie
 € 1.500.000 

STICHTING WIJ.LAND

Four Returns 
Landschapsherstel 
Veenweiden

> PAGINA 17

Projecteigenaar
Frederiek van Lienen

Looptijd 
2018 - 2022

Totale donatie
 € 1.500.000 

STICHTING 
GEBIEDSONDERNEMING 
DUINBOEREN & MAATSCHAPPIJ

Gebiedsplan Loonse en 
Drunense duinen

> PAGINA 18
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Projecteigenaar
Dre Urhahn

Looptijd 
2017 - 2019

Totale donatie
 € 200.000 

STICHTING UNITED PAINTING

United Painting Academy

> PAGINA 22
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Projecteigenaar
Liesbeth van der 
Horst

Looptijd 
2018 - 2020

Totale donatie
 € 300.000 

VERZETSMUSEUM AMSTERDAM

Vernieuwing vaste 
opstelling

> PAGINA 26

Projecteigenaar
Larissa van Beek

Looptijd 
2018 - 2022

Totale donatie
 € 400.000 

STICHTING ARQ PSYCHOTRAUMA 
EXPERT GROUP

Psychosociale hulp voor 
vluchtelingen

> PAGINA 24

Projecteigenaar
Emily Gordenker

Looptijd 
2019 - 2021

Totale donatie
 € 235.000

MAURITSHUIS

Wetenschappelijk 
onderzoek Johan 
Maurits

> PAGINA 25

Projecteigenaar
Jaap Versfelt

Looptijd 
2018 - 2020

Totale donatie
 € 313.000 

STICHTING LEERKRACHT

Verminderen kansen-
ongelijkheid en 
versterken burger-
schapsvorming 

> PAGINA 27
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KUNST EN CULTUUR

Projecteigenaar
Luuk Hoogstede

Looptijd 
2014 - 2018

Totale donatie
 € 140.000 

BOSCH RESEARCH AND 
CONSERVATION PROJECT

Onderzoek naar con-
servering en restauratie 
van vroeg-Nederlandse  
schilderkunst

Projecteigenaar
Mirjam Kooiman

Looptijd 
2012 - 2019

Totale donatie
 € 600.000 

FOAM FOTOGRAFIEMUSEUM 
AMSTERDAM 

Van talent naar toptalent

Projecteigenaar
Angela van Driel - 
Corthals

Looptijd 
2009 - 2019

Totale donatie
 € 210.000 

STICHTING TALENT SUPPORT

Financiële ondersteuning 
studie voor 30-plussers

Projecteigenaar
Nicolien Luttels

Looptijd 
2010 - 2020

Totale donatie
 € 855.000 

STICHTING ORKATER

De Nieuwkomers

Projecteigenaar
Ernst Meisner

Looptijd 
2012 - 2019

Totale donatie
 € 900.000 

HET NATIONALE BALLET

Junior Company
Projecteigenaar
Monique Maks

Looptijd 
2012 - 2018

Totale donatie
 € 600.000 

STICHTING 
JEUGDCULTUURFONDS

Lessen op kunst- en 
cultuurgebied voor alle 
kinderen

Projecteigenaar
Marco da Souza

Looptijd 
2014 - 2019

Totale donatie
 € 170.000  

STICHTING INSTRUMENTEN-
DEPOT LEERORKEST

Landelijk instrumenten-
depot: uitleenservice van 
muziek instrumenten voor 
kinderen

Projecteigenaar
Yvette Bruinen

Looptijd 
2015 - 2018

Totale donatie
 € 98.000  

RKD-NEDERLANDS INSTITUUT 
VOOR KUNSTGESCHIEDENIS

Digitale ontsluiting 
archieven Leidse Kunst-
ambachten 1475 - 1575

Projecteigenaar
Anita Hopmans

Looptijd 
2015 - 2022

Totale donatie
 € 375.000 

RKD-NEDERLANDS INSTITUUT 
VOOR KUNSTGESCHIEDENIS

Mondriaan Editieproject

Projecteigenaar
Hans Looijen

Looptijd 
2016 - 2019

Totale donatie
 € 150.000 

STICHTING HET DOLHUYS

Outsider Art Museum

Projecteigenaar
Paulien ‘t Hoen

Looptijd 
2016 - 2019

Totale donatie
 € 128.560   

STICHTING BEHOUD MODERNE 
KUNST

Collectiekennis / Pilot 
Plastics

Projecteigenaar
Robert van Langh

Looptijd 
2017 - 2020

Totale donatie
 € 250.000  

STICHTING RIJKSMUSEUM

Restauratie, conservering 
en onderzoek van de col-
lecties Fotografie en Glas

Projecteigenaar
Claudy Jongstra

Looptijd 
2017 - 2020

Totale donatie
 € 250.000 

STUDIO CLAUDY JONGSTRA

Woven Skin - Ecology 
Color Community

Projecteigenaar
Matthijs van der 
Moolen

Looptijd 
2017 - 2020

Totale donatie
 € 58.000 

STICHTING CASTELLO CONSORT

Bouw van een 17e-eeuws 
orgel

Projecteigenaar
Klaas Hernamdt

Looptijd 
2017 - 2020

Totale donatie
 € 350.000  

STICHTING SENSE OF PLACE

Over de Dijk: De Kromme 
Horne

Projecteigenaar
Ine Gevers

Looptijd 
2017 - 2019

Totale donatie
 € 190.000 

STICHTING NIET NORMAAL 

Kunstmanifestatie 
ROBOT LOVE

Projecteigenaar
Bart Rutten

Looptijd 
2017 - 2019

Totale donatie
 € 380.000 

STICHTING CENTRAAL MUSEUM 
UTRECHT

Utrecht, Caravaggio en 
Europa

Projecteigenaar
Michel van der Aa

Looptijd 
2018 - 2021

Totale donatie
 € 210.000  

STICHTING DOUBLEA

doubleA Lab: R&D voor 
innovatief muziektheater

Projecteigenaar
Bas van Drooge

Looptijd 
2018 - 2020

Totale donatie
 € 280.000 

CAPELLA AMSTERDAM

Op weg naar Capella 3.0

> PAGINA 29

Projecteigenaar
Angelo Martinus

Looptijd 
2018 - 2019

Totale donatie
 € 135.000   

COÖPERATIE EMOVES URBAN 
ARTS

Emoves to the next level
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MEDISCHE WETENSCHAP

Projecteigenaar
Anne-Mei The

Looptijd 
2011 - 2018

Totale donatie
  € 1.056.215 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Leerstoel Langdurige 
Zorg en Dementie

Projecteigenaar
Wiesje van der Flier

Looptijd 
2013 - 2021

Totale donatie
 € 1.508.000 

VUMC ALZHEIMERCENTRUM

SCIENCe I + II: 
onderzoek naar de 
vroegste tekenen van 
Alzheimer

Projecteigenaar
Marcel Olde 
Rikkert en 
Marjolein van der 
Marck

Looptijd 
2013 - 2021

Totale donatie
 € 1.013.973 

UMC STICHTING RADBOUD EN 
DEMENTIENET

DementieNet

Projecteigenaar
Carlien Marree

Looptijd 
2014 - 2018

Totale donatie
 € 600.000  

FEMALE CANCER FOUNDATION

Save My Mother

Projecteigenaar
Onno Kranenburg 
en Anne May

Looptijd 
2017 - 2018

Totale donatie
 € 72.096 

UMC UTRECHT CANCER CENTER

Effect van lichamelijke 
activiteit op darmkanker 

Projecteigenaar
Els Witteveen en 
Hans Bos

Looptijd 
2016 - 2021

Totale donatie
  € 2.000.000  

UMC UTRECHT CANCER CENTER

Organoïden Biobank 
voor eierstokkanker: 
op zoek naar nieuwe 
behandelingen

Projecteigenaar
Marjolein de Vugt

Looptijd 
2017 - 2021

Totale donatie
 € 435.000 

ALZHEIMER CENTRUM LIMBURG/ 
UNIVERSITEIT MAASTRICHT

PRECODE: jonge mensen 
met dementie in Nederland 
Dementie

Projecteigenaar
Marissa Zwan

Looptijd 
2017 - 2020

Totale donatie
 € 250.000 

VUMC ALZHEIMERCENTRUM

Gezonde Hersenen 
Register

> PAGINA 34

OVERIG

Projecteigenaar
Aaltje van Zweeden

Looptijd 
2014 - 2018

Totale donatie
 € 300.000 

STICHTING PAPAGENO

Kunstprogramma’s voor 
kinderen met autisme

FINANCIËLE
VERANTWOORDING
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Van de 235 in 2018 ontvangen 

donatieverzoeken (2017: 220), werden 

19 organisaties uitgenodigd een nieuwe 

projectaanvraag in te dienen.

Hiervan werden 12 nieuwe aanvragen gehonoreerd 

en 5 projecten werden uitgebreid. Tevens werd de 

donatie aan 2 projecten verlengd. 

Het totaal van toegekende projecten in 2018 

komt op € 7.227.810. In dit bedrag 

is verwerkt dat van één project een deel de 

uitgekeerde donatie werd terug ontvangen 

(€275.000). Van dit project viel een bedrag van 

de toezegging vrij ad € 7.080 

Het betrof overwegend meerjarige projecten. Het 

totaal aantal toegekende en verlengde projecten 

bedroeg eind 2018: 120.

ALGEMEEN

De stichting is op 16 september 2003 opgericht door Hennie Gieskes 
en Diedi Gieskes-Strijbis onder de naam Stichting Spaarne Fonds. Zij 
wilden goede doelen ondersteunen in een viertal sectoren. Het door 
hen ingebrachte vermogen wordt door het bestuur van de stichting 
aangewend voor de uitvoering van haar werkzaamheden overeen-
komstig de wensen van de oprichters. In 2008 is de naam gewijzigd in 
Stichting Gieskes-Strijbis Fonds.

Vanaf de oprichting tot eind 2018 heeft de stichting 120 projecten 
financieel mogelijk gemaakt met een totaalbedrag van ruim € 48,5 mln. 
Hiervan is ruim € 35,5 mln uitgekeerd. Donatie ad € 525.000 zijn – na 
gebleken succes – volledig terug ontvangen.

Het bestuur kwam in het verslagjaar 4 keer formeel bijeen, te weten op 
13 maart, 26 juni, 18 september en 22 november . Ook de beleggings-
commissie kwam periodiek bijeen.

De stichting is in 2011 lid geworden van de FIN - Vereniging van 
Fondsen in Nederland - en onderschrijft de gedragscode van de FIN.

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt eind 2018: € 147.476.324. 
De directe baten ad € 3.656.748 overtroffen de directe lasten (exclusief 
Besteed aan doelstellingen) ad € 961.030. Hoewel de verkoopresultaten 
van aandelen en obligaties hoger waren dan de lasten uit hoofde van 
toezeggingen aan projectfinancieringen,  nam het eigen vermogen af, 
met name door ongerealiseerde aanpassingen van de waardering van 
de beleggingen. Aan donaties is in 2018 een bedrag van € 7.227.810  
toegekend. 

De toegezegde projectfinancieringen geven het totaal van de aange-
gane verplichtingen van de stichting weer. De toegezegde projectfinan-
cieringen zijn in het verslagjaar met 10,9% toegenomen van € 11.752.558 
tot € 13.028.811. Deze bedragen zullen de komende jaren door de 
stichting worden uitbetaald aan 66 projecten, indien voldaan wordt aan 
de contractuele afspraken en doelstellingen.

BELEGGINGSBELEID

Maandag 4 februari 2019 namen wij definitief afscheid van Jaap Peters. 
Sinds de oprichting van het Gieskes-Strijbis Fonds heeft de heer Peters 
een belangrijke rol gespeeld in de opzet van beleid, uitbouw van de 
organisatie en bewaken van doelen. De heer Peters was tot op de dag 
van overlijden zeer betrokken bij de beleggingscommissie. Daarvoor 
zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd. 

De reserves en fondsen van het Gieskes-Strijbis Fonds worden aange-
wend voor de statutair vastgelegde doelen. Voorwaarde is dat de 
toevertrouwde middelen op korte en op lange termijn verantwoord 
en solide worden belegd. Het contante rendement op de belegging-
sportefeuille heeft een hoge prioriteit, terwijl het beleggingsbeleid 
defensief is; risico en rendement dienen voorzichtig tegen elkaar te 
worden afgewogen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde 
beleggingsbeleid en heeft het toezicht op de uitvoering van het beleid 
opgedragen aan de beleggingscommissie, die bestaat uit:

Ir L.J. van Driel voorzitter bestuur
Drs. P.B. de Ridder penningmeester bestuur
Drs. J.B.M. Streppel bestuurslid
Drs. R.H. Jonker controller van het Fonds

De bewaargeving van de portefeuilles is opgedragen aan externe 
vermogensbeheerders.

Conform het beleggingsplan wordt gestreefd naar het realiseren van 
een rendement van gemiddeld 4% per jaar. De strategische verdeling 
van de middelen was oorspronkelijk bepaald op 50% aandelen en 50% 
vastrentende waarden. In de loop van het verslagjaar is besloten om 
de overweging in aandelen terug te brengen richting de strategische 
verdeling. Verder zal bij de beleggingen in aandelen blijvend gezocht 
worden naar stabiele, grotere ondernemingen, die zich ook richten op 
opkomende markten. Het aanhouden van liquiditeiten is toegestaan 
tot een maximum van 40% van het totaal belegde vermogen van de 
Stichting. De liquide middelen worden geleidelijk belegd. De beleg-
gingscommissie heeft in het verslagjaar regelmatig overleg gevoerd. 
Zij onderhoudt contacten met de externe vermogensbeheerders over 
de uitvoering van het beleggingsbeleid en de samenstelling van de por-
tefeuilles; zij evalueert met hen de prestaties.

De marktwaarde van de aandelenbeleggingen heeft zich over 2018 
negatief ontwikkeld. De vastrentende waarden, met uitzondering van de 
niet-beursgenoteerde bedrijfsleningen, lieten eveneens een negatieve 
ontwikkeling zien. De totale waarde van de beleggingen daalde van 
€ 170.265.834 eind 2017 naar € 159.358.824 eind 2018, mede door de 
uitbetaling van donaties. Het netto rendement bedroeg -2,1% (2017: 
8,6%). 

BESTUUR & ORGANISATIE

Het Bestuur
      Benoemd tot
De heer L.J. van Driel* Voorzitter   2022
De heer P.B. de Ridder* Penningmeester  2022
De heer Y.D. Albrecht Secretaris   2021
De heer J.B.M. Streppel* Bestuurslid  2021
Mevrouw drs. M. Vogelzang  Bestuurslid  2019

Alle bestuursleden zijn herbenoembaar voor een termijn van vier jaar. 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden 
voor de stichting. 

Het bestuur wordt ondersteund door een team, dat bestaat uit:

Roderic Evans-Knaup directeur
Hedda van Straten programmamanager
Frederiek Cohen programmamanager
Anne van Groningen programmamanager
Henk Jonker controller*

Allen werken in deeltijd.

* lid van de beleggingscommissie
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31 december 2018 31 december 2017

ACTIVA

Materiële vaste activa
Landbouwgronden 335.000 335.000

Beleggingen
Niet ter beurze genoteerde aandelen 11.384.522 11.536.587

Niet ter beurze genoteerde leningen u/g 5.226.013 7.281.821

Ter beurze genoteerde aandelen en opties 75.125.537 103.746.981

Ter beurze genoteerde obligaties en 

vastrentende waarden 23.918.973 29.700.526

Spaargelden 43.578.779 17.820.471

Liquide middelen 125.000 179.448

159.358.824 170.265.834

Vorderingen en overlopende activa
Rekening-courant nalatenschap H.L.J.M. Gieskes 41.141 84.517

Terug te ontvangen dividendbelasting 559.698 316.125

Overlopende vorderingen 319.535 404.019

920.374 804.661

Totaal activa 160.614.198 171.405.495

PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reserve 146.831.823 156.808.410

Herwaarderingsreserve 644.501 2.741.827

147.476.324 159.550.237

Toegezegde projectfinancieringen 13.028.811 11.752.558

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 109.063 102.700

109.063 102.700

Totaal passiva 160.614.198 171.405.495

BALANS

Na resultaatverdeling - in Euro Begroting 2018 Realisatie 2018 Realisatie 2017

BATEN

Inkomsten uit landbouwgronden  - -167 -1.164

Inkomsten uit aandelen 2.200.000 2.330.384 2.467.121

Inkomsten uit ter beurze genoteerde vastrentende waarden 800.000 780.982 795.933

Inkomsten uit niet ter beurze genoteerde vastrentende waarden 90.000 335.256 355.519

Inkomsten uit deposito’s en (spaar)gelden 10.000 210.293 9.232

Totaal Directe Baten 3.100.000 3.656.748 3.626.641

LASTEN

Toegezegde projectfinancieringen
Verbetering van milieu en natuurbehoud 4.540.300 1.035.000

Medische wetenschap -275.000 1.547.225

Instandhouding van Westerse vrijheidsrechten

 en democratische waarden 1.336.000 1.359.802

Bevordering en ondersteuning van kunst en cultuur 1.214.018 1.651.226

Overige projecten 412.492 185.776

Besteed aan doelstellingen 5.900.000 7.227.810 5.779.029

Personeelskosten 424.700 438.663 396.859

Kantoorkosten 141.700 135.393 117.738

Bestuurskosten  -  -    -   

Kosten organisatie 566.400 574.056 514.597

Bewaar-, advies- en beheerloon effectenportefeuilles 334.500 284.002 433.879

Bankkosten en provisies 21.500 5.899 18.815

Ingehouden dividendbelasting 100.000 52.073 89.546

Rente-, bank- en belastinglasten 456.000 341.974 542.240

Totaal Directe Lasten 6.922.400 8.143.840 6.835.866

Totaal Directe baten minus lasten -3.822.400 -4.487.092 -3.209.225

Verkoopresultaten aandelen, opties en obligaties  - 10.496.072 7.652.726

Aanpassing waardering beleggingen 

 met een beursnotering naar marktwaarde 6.000.000 -18.090.747 2.638.753

Aanpassing waardering beleggingen

 zonder beursnotering naar marktwaarde  - -690.900 32.170

Aanpassing waardering rekening-courant afwikkeling nalatenschap  - 106.624 -14.494

Valutakoersverschillen  - 592.130 -417.860

Saldo Indirecte baten/lasten beleggingen 6.000.000 -7.586.821 9.891.295

Saldo baten en lasten boekjaar 2.177.600 -12.073.913 6.682.070

Dotatie herwaarderingsreserve  - -1.259.275 32.170

Toevoeging aan overige reserve - -10.814.638 6.649.900

- -12.073.913 6.682.070

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

in Euro
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BELANGRIJKSTE 
WAARDERINGS-
GRONDSLAGEN

Algemeen

De Verkorte jaarstukken zijn ontleend aan de jaarrekening 
2018 welke is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 
640 “Organisaties-zonder-winststreven” van de Raad voor 
de Jaarverslaggeving. De Verkorte jaarstukken geven op 
hoofdlijnen inzicht in de financiële positie van de Stichting 
GieskesStrijbis Fonds per 31 december 2018.
 
We benadrukken dat voor een volledig beeld van de financiële 
positie van de stichting de Verkorte jaarstukken gelezen 
moeten worden in samenhang met de volledige jaarrekening 
2018, waaraan de Verkorte jaarstukken zijn ontleend. Op 5 juni 
2019 is door PKF Wallast Accountants & belastingadviseurs 
een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2018 
verstrekt. De jaarrekening 2018 is opvraagbaar bij de stichting. 

Toegepaste standaarden

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van 
activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op 
historische kosten.

GRONDSLAGEN 
VAN DE WAARDE-
RING VAN ACTIVA 

EN PASSIVA EN RE-
SULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die 
van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de ger-
apporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten 
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van 
deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronder-
stellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 
de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen 
en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 
leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide fi-
nanciële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige 
te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende catego-
rieën financiële instrumenten opgenomen: Handelsportefeuille 
(financiële activa en financiële verplichtingen), Gekochte lenin-
gen en obligaties, Verstrekte leningen en overige vorderingen, 
Investeringen in eigenvermogensinstrumenten en Overige 
financiële verplichtingen.
 
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt 
tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. 
Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering 
worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden 
direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de staat 
van baten en lasten.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de 
hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handelsportefeuille
Indien de onderneming financiële instrumenten heeft verwor-
ven of is aangegaan met het doel het instrument op korte 
termijn te verkopen, maken deze deel uit van de handelsporte-
feuille en worden deze na eerste opname gewaardeerd tegen 
de reële waarde met verwerking van waardewijzigingen in de 
staat van baten en lasten.

Gekochte leningen en obligaties
Gekochte leningen en obligaties waarvan de stichting de in-
tentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, 
en hiertoe ook in staat is, worden gewaardeerd tegen geam-
ortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, 
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden ge-
waardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 
de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen.

Bepaling van het resultaat

Mutaties in de waarde van de beleggingen worden in de 
staat van baten en lasten verantwoord op basis van de 
grondslagen zoals beschreven onder het hoofd financiële in-
strumenten. Uit hoofde van de effectenportefeuille ontvangen 
dividenden worden verantwoord na ontvangst; obligatie- en 
depositorente wordt als zodanig tijdsevenredig verantwoord. 
Verkoopresultaten ontstaan uit de verkoop van aandelen en 
obligaties. Beheerskosten betreffen de kosten verbonden aan 
het beheer van de effectenportefeuille.

Bepaling reële waarde

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag 
waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan 
worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde parti-
jen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.

Investeringen in eigen vermogensinstrumenten 
De investeringen van de stichting in aandelen (zowel 
beursgenoteerd als niet beursgenoteerd) worden na de eerste 
opname gewaardeerd tegen reële waarde. Wijzigingen in de 
reële waarde van aandelen met een beursnotering worden 
verantwoord in de staat van baten en lasten. Wijzigingen in de 
reële waarde van de stichting in aandelen zonder beursnoter-
ing worden voor zover het resultaat van de individuele 
belegging cumulatief positief is in de herwaarderingsreserve 
verwerkt. Wanneer de belegging niet langer in de balans wordt 
opgenomen, wordt de in het eigen vermogen opgenomen cu-
mulatieve herwaarderingsreserve overgeboekt naar de overige 
reserve.

Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van 
een handelsportefeuille worden na eerste opname tegen 
geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de 
effectieve-rentemethode.

Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op actuele 
waarde waarbij alle waardewijzigingen in de staat van baten en 
lasten worden verantwoord.

WAARDERING  
VAN ACTIVA EN 

PASSIVA

Herwaarderingsreserve

Waardevermeerdering van activa die worden gewaardeerd te-
gen reële waarde worden opgenomen in de herwaarderingsre-
serve indien voor deze activa geen frequente marktnoteringen 
bestaan. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per indi-
vidueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boe-
kwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde 
op basis van reële waarde. Als een actief wordt vervreemd, valt 
een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrek-
king tot dat actief vrij ten gunste van de overige reserve. 

Toegezegde projectfinancieringen

De toegezegde projectfinancieringen worden ten laste van 
het resultaat gebracht in de periode waarin de gelden zijn 
toegezegd en vanaf dat moment als verplichting in de balans 
opgenomen. Betalingen van projectfinancieringen worden 
in mindering gebracht op de in de balans opgenomen 
verplichting.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE 
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Ons oordeel
De financiële verantwoording 2018 
(hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) 
van Stichting Gieskes-Strijbis Fonds 
te Wassenaar is ontleend aan de 
gecontroleerde jaarrekening 2018 van 
Stichting Gieskes-Strijbis Fonds.
 
Naar ons oordeel is de bijgesloten 
samengevatte jaarrekening in alle van 
materieel zijnde aspecten consistent met 
de gecontroleerde jaarrekening 2018 van 
Stichting Gieskes-Strijbis Fonds op basis 
van de grondslagen zoals beschreven in 
de toelichting bij de balans en de staat van 
baten en lasten.

De samengevatte jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2018; 
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de belangrijkste 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen 
die zijn vereist op basis van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’. Het kennisnemen van 
de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan 
derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de 
gecontroleerde jaarrekening van Stichting Gieskes-Strijbis Fonds 
en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening 
en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 
onze controleverklaring van 5 juni 2019.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controle verklaring 
daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de 
gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting Gieskes-Strijbis 
Fonds in onze controleverklaring van 5 juni 2019.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte 
jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals 
beschreven in de toelichting bij de balans en de staat van baten en 
lasten.

Onze verantwoordelijkheden 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de 
samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde 
aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op 
basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming 
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 
810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte 
financiële overzichten’. 

Delft, 25 juni 2019 

PKF Wallast

Ondertekend door
D. Pronk RA

Aan

Het bestuur van Stichting Gieskes-Strijbis Fonds

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Sinds de oprichting in 2010 heeft het Gieskes-
Strijbis Fonds kantoor gehouden aan de Van der 
Oudermeulenlaan in Wassenaar, in de voormalige 
werkruimte van Hennie Gieskes. Per 1 september 
zal het Fonds verhuizen naar Amsterdam. 

 

Het nieuwe kantoor bevindt zich in rijks monument 
Weltevreden, een voormalige dienstwoning van 
Artis.

Ons nieuwe adres is:
Plantage Middenlaan 47
1018 DC Amsterdam
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Figure S1- Derivation and morphological di�erences of OC organoids
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