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Met een bijzondere bijeenkomst voor 
genodigden in de Hermitage in Amster
dam, sloot AWVN op 28 november de 
festiviteiten rond het 100jarig bestaan 
van de werkgeversvereniging af. Zo’n 
zeventig polderrelaties en vertegen
woordigers van bij AWVN aangesloten 
werkgevers gaven acte de présence. 
Na een rondvaart door de Amsterdamse 
grachten ging het gezelschap naar de 
Hermitage. Een imponerend gebouw 
uit de zeventiende eeuw met een ruim 
honderd meter lange gevel aan de 
Amstel. Lange tijd – tot 2007 – was het 
in gebruik als opvangtehuis voor oude 
vrouwen (‘oude besjes’, later waren trou

wens ook mannen op gevorderde leeftijd 
welkom). Het gebouw kreeg na een 
grondige renovatie een geheel nieuwe 
bestemming: als museum. Sinds 2009 is 
het de plek voor tentoonstellingen van 
kunst uit de schier onmetelijke – want 
ruim drie miljoen objecten bevattende – 
schatkamer van het gelijknamige  
Russische museum in Sint Petersburg.
In de kerkzaal, tot eind twintigste 
eeuw de op na één na grootste zaal in 
de hoofdstad, stond een avondvullend 
diner op het programma. Het werd tus
sen de gangen door steeds onder broken, 
onder andere voor een rondleiding 
door het museum. Dat stelde de AWVN 

gasten in de unieke gelegenheid de  
anders zo drukbezochte speciale 
tentoonstelling in de Keizersvleugel 
( Juwelen!) in alle rust te bekijken. Een 
adembenemende inkijk in de weelde 
waarmee de tsaren en tsarina’s van het 
Russische hof zich eind 19de, begin 
20ste eeuw hadden omringd.
Grote dank gaat uit naar het museum 
voor de gastvrije ontvangst, én naar KLM 
Royal Dutch Airlines. ’s Werelds oudste 
nog onder haar oorspronkelijke naam 
opererende luchtvaartmaatschappij (ook 
100 jaar oud) zorgde ervoor dat de bijeen
komst op deze locatie plaats kon vinden. 
Wat een prachtig geschenk!

Afsluiting jubileumjaar in Hermitage

Aandachtig luistert het AWVN-gezelschap naar filosoof Karim Benammar, die in de kerkzaal 
zijn visie geeft op de toekomst van werk en het werk van de toekomst. 

Cathelijne Broers (directeur van de Hermitage en De Nieuwe Kerk) 
heet het AWVN-gezelschap welkom.

Gerrit Jan Koopman (VNP), Lia Belilos (Robeco), Patricia Gielis 
(Rabobank Nederland), Jurriën Koops (ABU) en Frank van den Brink 
(ABN AMRO) bekijken het Russische bling bling.

Marten Booisma (AkzoNobel) en Marloes Michon (Shell Nederland). 
Op de rug gezien: Adrian Tan (LyondellBasell), op de achtergrond 
Sjoerd Gunnewijk (BP).

Piet Fortuin (CNV) met Guido van Woerkom (voorzitter Raad van Toezicht 
AWVN), Hans Dröge (Unilever) en Michiel Zweers (FrieslandCampina). 
Fortuin is per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van CNV.

Jan Jaap Krijtenburg (ANWB), Kim Putters (directeur Sociaal en 
Cultureel Planbureau) en FNV-voorzitter Han Busker bewonderen 
kunstwerken in het museum.

Arend van Wijngaarden, voorzitter van vakbond CNV, in gesprek 
met Maarten van Beek (ING). Van Wijngaarden gaat begin 2020 met 
pensioen.
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