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Gert Leene 1939-2018

Afscheid van een begaafde, 
onbaatzuchtige, behulpzame, 
integere wetenschapper 
THEO SCHUYT

Gert Leene was van 1969 tot 2000 – 31 jaar – 
werkzaam aan de Faculteit Sociale Weten-
schappen van de Vrije Universiteit te Amster-
dam; de meeste tijd als medewerker en 
hoofdmedewerker van de Vakgroep Sociolo-
gie van de Hulpverlening, later omgedoopt 
tot de Vakgroep Sociologie en Sociale Geron-
tologie. Gert heeft, gesteund door zijn echtge-
note Truus, zijn arbeidzame leven gewijd aan 
de wetenschap. Gert was een goede onderzoe-
ker en zijn opus magnum ’Werken aan de sa-
menleving per contract; een casestudy van het 
Ontwikkelingsproject Helmond’ uit 1975 
bleek later van belang bij het behoud van de 
studierichting Sociologie aan de VU, toen 
deze bij de bezuinigingsoperatie door teruglo-
pende studentenaantallen, maar vooral door 
geringe onderzoekprestaties dreigde opgehe-
ven te worden. 

In het lustrumboek van de Faculteit Soci-
ale Wetenschappen uit 2013 wordt dit ook 
gememoreerd. Het onderzoek dat Gert ver-
richtte naar een opbouwwerkproject in Hel-
mond vond plaats in een tijd dat het welzijns-
beleid fors veranderde. De onderzoeken van 
Gert en van zijn leermeester Henk van den 
Berg naar de rol en het belang van zelfstandig 
particulier initiatief bij het vormgeven van 
overheidsbeleid hebben er inderdaad mede 
voor gezorgd – met de onmisbare hulp en so-
lidariteit van Jenny Gierveld en op de achter-
grond van de professoren Hans van der Zou-

wen en Dick Kuiper – dat Sociologie aan de 
VU nog altijd bestaat. In de roerige jaren 
tachtig van de vorige eeuw werd Sociologie 
van 22 formatieplaatsen bezuinigd naar 6: in 
deze kleine onderzoeksgroep speelde Gert als 
secretaris een centrale rol. Sociologie ontwik-
kelde zich op initiatief van Henk van den 
Berg verder in de richting van Sociale Geron-
tologie met collega Kees Knipscheer als nieu-
we voortrekker. Gert omarmde met verve dit 
nieuwe onderzoekdomein en werd een ge-
waardeerd sociaal gerontoloog met specialisa-
tie woon- en leefomgeving van ouderen en 
eenzaamheid onder ouderen. Gert heeft veel 
over deze sociaal-gerontologische thema’s ge-
publiceerd, ook was hij enkele jaren als redac-
teur aan Gerōn verbonden,

In 2008 publiceerde Gert als eerste auteur 
het boek met de in dit verband veelzeggende 
titel The Power of the Stranger. Structures and 
Dynamics in Social Intervention, a Theoretical 
Framework, uitgegeven in het Verenigd Ko-
ninkrijk en de Verenigde Staten.

In een Liber Amicorum dat in 2000 door 
collega’s aan hem werd aangeboden, wordt ge-
refereerd aan iets dat Gert graag deed, te we-
ten wandelen langs het IJsselmeer, samen met 
echtgenote Truus. Hij zag daarbij achter elke 
topografie een verborgen kaart. Daarin valt te 
lezen: ‘Niemand kon zo goed oude kaarten 
construeren als Gert Leene. U kiepert uw ge-
dachtenkronkels maar op zijn bureau en u 
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krijgt een kaart terug. U begrijpt pas wat u 
wilt, of wie u bent, als kaartlezer Leene u in 
behandeling heeft genomen. Studenten, pro-
movendi, collegae, hij peurt uit uw schrijfsel, 
uw probleem, uw verhaal een raster, pardon, 
uw raster. Gert heeft in zijn leven heel wat 
afgerasterd.’ 

‘Het leven is meer dan werk’, stond in 
hetzelfde Liber Amicorum. En vervolgens: 
‘Op jeugdige leeftijd, in Zuid-Holland al, 
deed Gert wat je van zo’n op het eerste gezicht 
superbraaf jongetje niet zou verwachten: hij 
spijbelde. Verkoos de vrijheid boven het klas-
lokaal. Je overleeft door je er even buiten te 
plaatsen, afstand te nemen. 

Wanneer je de kunst van het afstand ne-
men weet te paren aan betrokkenheid dan be-
zit je als mens de gave van hulpverlener en 
onderwijzer. Als daarbij integriteit wordt ge-
voegd dan heb je een kwaliteitscombinatie 
waarmee dorpsgemeenschappen het jarenlang 
hebben gered: de notaris, de dominee en de 
onderwijzer. In Gert Leene zijn ze in één per-
soon verenigd’.

Aan de VU wordt er sinds 1995 werk ge-
maakt van de rol van particulier initiatief bij 
het algemeen nut en wel in de studie “Geven 
in Nederland”. Er zijn bij Sociologie nu drie 
leerstoelen filantropie. Dit onderzoekdomein 
– dat hoort bij de VU – bouwt voort op het 
onderzoek van Sociologie van de Hulpverle-
ning door Henk van den Berg, Gert Leene en 
Leo Willems. De VU, de Faculteit Sociale 
Wetenschappen, de Sociale Gerontologie, de 
Afdeling Sociologie en ik persoonlijk hebben 
veel aan Gert te danken. Wij zullen hem mis-
sen. 

Over de auteur
Prof. Theo Schuyt, Phd, is hoogleraar Filan-
tropische studies, Faculteit Sociale Weten-
schappen, aan de VU in Amsterdam, bijzon-
der hoogleraar Filantropie en sociale innovatie 
aan de School of Business and Economics, 
Maastricht University en tevens president van 
de European Research Network on Philan-
thropy.

GESIGNALEERD

Congres: Ouderenzorg op de juiste plek

Op 15 maart 2019, van 9.30-16.30 uur in Hotel Amsterdam te Amster-
dam. Kosten: €499,-. Zie voor meer informatie: https://www.zorgvisie.
nl/congressen/ouderenzorg/#overzicht

Ziekenhuizen worden overspoeld door kwetsbare ouderen. Met 
goede ondersteuning en zorg belanden deze ouderen minder snel 
op de acute zorg en kunnen ze langer thuis blijven wonen. Maar 
hoe organiseren we dit? Op welke manier kunnen we ouderen zorg 
op de juiste plek bieden? De juiste ouderenzorg op de juiste plek 
vereist een soepele samenwerking tussen partijen als wijkverpleeg-
kundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, gemeen-
ten en medisch specialisten. De samenwerking is echter lastig, 
omdat de diverse partijen werken in hun eigen silo, met hun eigen 
bekostigingssysteem en binnen hun eigen wettelijke context. We 
staan duidelijk voor een financiële en organisatorische uitdaging in 
de ouderenzorg. Hoe richten we de hele keten van de zorg aan 
ouderen succesvol in? En hoe stimuleren we een effectieve samen-
werking tussen de betrokken partijen?




