NIEUWSBRIEF VUVERENIGING
MAART 2015

BESTE LEDEN,

Wat is er allemaal te doen met, om of bij de vereniging? Daar gaat het in deze
nieuwsbrief over. Waar gaat de grondslagdiscussie over, wat deed Abraham Kuyper
in Syrië, wat drijft Govert Geldof uit het Friese Tzum en wat staat er
allemaal op het programma? Kortom, genoeg te lezen.
Heeft u zelf nieuws? Geef dit dan door via e-mail: ledenservicevu-v.mv@vu.nl.

NIEUWS

OM DE OUDE WERELDZEE

IKON MAAKT 8-DELIGE DOCUMENTAIRESERIE
OVER REIS ABRAHAM KUYPER
In de achtdelige IKON-serie
Om de Oude Wereldzee
herbeleef je met VU-historicus
George Harinck een bijzondere
reis die Abraham Kuyper in
1905 maakte door Rooms- en
Oosters-orthodox-Europa, het
islamitische Midden Oosten en
OM DE OUDE
Israël. Kuyper is de grond
WERELDZEE
IN DE VOETSPOREN VAN ABRAHAM KUYPER
legger van het huidige
Nederlandse staatsbestel en
Over botsende culturen en religies
in verleden en heden
oprichter van de VU. De visie
van Nederland op veel
Vanaf 10 mei 2015 elke week bij de IKON op
conflicthaarden in de wereld
wordt nog altijd sterk
beïnvloed door het gedachtengoed van Kuyper.
Meer info op de IKON website: http://tinyurl.com/oudewereldzee
Vanaf 10 mei 2015 elke zondagavond te zien om 20.30 uur op
NPO2. Iedere uitzending van de reeks wordt voorafgegaan door
een artikel in Dagblad Trouw.
NAAR EEN IDEE VAN Martin Maat en Hans Hermans
EEN PRODUCTIE VAN ICU Documentaries en IKON
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LEDENVERGADERING
STEMT IN MET PLANVORMING
SPLITSING EN ALLIANTIE
Op zaterdag 14 februari 2015 heeft de Ledenraad VUvereniging
vergaderd. De bijeenkomst was grotendeels gewijd aan het
informeren van de Ledenraad over de stand van zaken splitsing
Stichting VU-VUmc en alliantie VUmc en AMC.
Later in het jaar zal besluitvorming hierover plaatsvinden.
De Ledenraad heeft vragen gesteld over de positie van de
faculteit Geneeskunde in de nieuwe situatie en er is toegelicht
dat deze ongewijzigd blijft. De Ledenraad heeft ook gesproken
over haar toekomstige rol met betrekking tot de governance na
splitsing en alliantie en aan het Bestuur Stichting VU-VUmc
enkele aandachtspunten meegegeven. Er is tevens verzocht om
oog te hebben voor (de waarde voor) de menselijke maat binnen
het grotere geheel van de alliantie. Na afloop van de discussie
heeft de Ledenraad ingestemd met het voortzetten van de
verdere uitwerking van de plannen. Dit zal uitmonden in een
voorstel tot wijziging van de statuten om splitsing mogelijk te
maken. Hierover wordt in de volgende ledenraadsvergadering
van 6 juni 2015 verder gesproken.
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VLEES ETEN NIET MEER
ZO MANNELIJK
Moderne mannen zien veel vlees eten niet meer als iets
waarmee zij hun mannelijkheid kunnen benadrukken.
Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor
Milieuvraagstukken. Waar traditionele mannen zich op
lichaamsomvang en kracht laten voorstaan, zijn modernere
mannen meer onder de indruk van snelheid en lichaams
beheersing. Grote porties vlees eten, past meer bij het
eerste type man dan bij het tweede.
Lees het artikel op: http://tinyurl.com/berichtadvalvas

OUD EN NIEUW

Per 1 februari j.l. is Hanneke Vonk begonnen als programmacoördinator voor de regionale evenementen. Zij volgt
hiermee Albert Groenendijk op, die eind 2014 met pensioen
is gegaan. Albert heeft 9 jaar de regionale bijeenkomsten en
programmering voor VUvereniging ondersteund.
Hanneke: “Ik zie erg uit naar het opzetten en uitbouwen van
de projecten van VUvereniging. Ik wil me vooral richten op
het verstevigen van de contacten om tot een goede samenwerking te komen en verbindingen te leggen met diverse
partners en doelgroepen.”

ONLINE ZELFMANAGEMENT
VOOR MENSEN MET KANKER
VU en VUmc Cancer Center Amsterdam lanceerden
afgelopen maand het Oncokompas2.0, in samenwerking met
het Integraal Kankercentrum Nederland en de patiënten
beweging Levenmetkanker. Oncokompas2.0 is een online
zelfmanagementtool waarmee iemand met kanker relevante
informatie en begeleidende zorg kan vinden op het gebied
van kwaliteit van leven, afgestemd op de persoonlijke situatie
en voorkeuren.
Kijk voor meer informatie op: www.oncokompas.nl
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VU PRESENTEERT
NIEUW INSTELLINGSPLAN

Begin dit jaar is het nieuwe VU Instellingsplan 2015-2020 (IP)
geïntroduceerd. Het IP is de bestuurlijke leidraad voor de
komende jaren en bevat de ambities en doelstellingen van de
VU. Onder andere de vier profileringsthema’s van de VU
krijgen hierin ruim aandacht.
Meer hierover op de VU website: http://tinyurl.com/VUip2015

VERENIGING

DISCUSSIE OVER GRONDSLAG BEGONNEN
In de vorige nieuwsbrief kondigde Willem Schoonen,
voorzitter van het verenigingsbestuur, het al aan: er komt
een discussie over de grondslag van VUvereniging.
Schoonen: ”Handhaving van de status quo zou naar mijn
overtuiging de ondergang van VUvereniging betekenen.
Vernieuwing van de Vereniging is de enige mogelijkheid om
VUvereniging levend te houden en levendiger te maken.”
De grondslag staat geformuleerd in de statuten van de
vereniging en de instellingen: “De Vereniging aanvaardt de
Bijbel als inspirerend uitgangspunt van al haar handelen.
Zij wil zich laten leiden door het Evangelie van Jezus Christus
waarin de mens wordt opgeroepen God en zijn wereld van
harte te dienen.”
In februari vonden in het VUmc en de VU de eerste debatten
over grondslagverbreding plaats. Margreeth van der Meijde,
vicedecaan VUmc, liet tijdens de bijeenkomst in VUmc op 9
februari zien dat deze grondslag de breedte van de praktijk
van het ziekenhuis niet langer weerspiegelt. Dat vormde de
aanleiding tot een levendig debat onder leiding van VUalumnus Suzan Doodeman. Na de Ledenraad VUvereniging
op zaterdag 14 februari leidde Ruard Ganzevoort, hoogleraar
praktische theologie, het tweede debat in. Hij sprak de hoop
uit dat de discussie niet alleen met hoofd (dogma’s) en
handen (waarden) maar vooral ook met het hart (ervaring)

gevoerd zou worden. Deze ervaringen kunnen mensen delen
in verhalen en uitwisselen in zinvolle ontmoetingen.
Ad Valvas journalist Dirk de Hoog schrijft een artikel over het
debat onder de titel ‘Wie houden een beetje van de VU?’
(pagina 26-27) van AdValvas nr. 13: http://advalvas.vu.nl/
sites/default/files/AV13.pdf
Er volgen nog debatten in Amersfoort (21 mei), Breda (28
mei) en Heerenveen (2 juni). Hierbij zal de documentaireserie
‘Om de oude wereldzee’ als leidraad worden genomen ter
inspiratie van het debat over de grondslag. VU-historicus
George Harinck zal hierbij de betekenis van zijn reis toelichten. Zie de agenda voor de tijden en locaties.
Meer info op www.vuvereniging.nl.

VERSLAG

GREY POWER – TOPDRUKTE BIJ PUBLIEKSDEBATTEN

Gastheer Frénk van der Linden verwelkomde iedere
aflevering twee wetenschappers en een performer, maar
bovenal zocht hij interactie met de deelnemers. Met als één
van de vragen: kenmerkt de ouderdom zich door gebreken
of komt de wijsheid met de jaren?
“Ouderdom is niets anders dan roest en deuken”, betoogde
hoogleraar Andrea Maier. Prof. Erik Scherder riep: “Kom uit
die stoel en doe wat moeite!”. “Kunnen wij het wel aan om te
weten wat ons wacht?”, vroeg hoogleraar Hanne Meijers zich
af en in het laatste debat beargumenteerde haar collega Guy
Widdershoven dat ouderen een stem moeten krijgen in het
formuleren van de gewenste effecten van levensverlenging.
Reacties van bezoekers: “Heel herkenbaar.” “Met humor en
ernstige zaken.” “De sprekers hadden een duidelijk verhaal en
wisten het helder te vertellen.” “De optredens waren geestig en

FOTO: A. BROERSE-VAN HAL

VUmc, VUvereniging en Amsterdam Center on Aging
organiseerden eind 2014 ‘Grey Power’; publieksdebatten
over het concept ‘de kracht van vitale ouderen’. Vier avonden
lang zat de Amstelzaal van het VUmc tot de nok toe gevuld.

persoonlijk, zonder sentimenteel te worden.”
De avonden werden met een ruime 8 door de bezoekers hoog
gewaardeerd.
Een volledig verslag met interessante bijlagen van de bijeen
komsten is te lezen op: www.vuvereniging.nl/grey-power
Op dit moment wordt er geïnventariseerd of er later dit jaar
een vervolg op deze serie kan komen. Houd de website in de
gaten!
NIEUWSBRIEF VUVERENIGING
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FOTO: GOVERT GELDOF

‘MENSEN WORDEN VERMORZELD DOOR DE TOENEMENDE
INGEWIKKELDHEID’

Govert Geldof studeerde in 1986 af in de Civiele Techniek in
Delft en is al jaren actief in de waterwereld.
Govert: “Mijn missie is om bruggen te slaan tussen mens en
techniek. Daarvoor heb ik me flink moeten verdiepen in de
sociale wetenschappen. In 1991 liep ik tegen de chaostheorie
en de complexiteitswetenschap aan en vanaf dat moment
ben ik deze, als zelfstandig adviseur, gaan inzetten om de
leefomgeving voor mensen fraaier te maken. Het proefschrift dat ik daarover heb geschreven kan als volgt worden
samengevat: “Het is complex, maar we maken het ingewikkeld.”. Ik woon nu samen met mijn vrouw (Aukje) in een oude
boerderij nabij Tzum, op het terpje waar ooit de geus Hero
Hottinga heeft gewoond – een echte boef, zo schijnt het – in
de oudste polder van Nederland: de Tzummerpolder.”
WELKE BAND HEB JE MET VUVERENIGING?
“Wat mij direct aansprak was de gedachte achter de
vereniging. Wetenschap wordt betaald door burgers, dus
uiteindelijk moeten de resultaten weer bij hen terechtkomen.
De vereniging staat voor het contact tussen wetenschap en
mens en draagt bij aan versterking van reflexiviteit. Ethiek
en levensbeschouwing worden hierdoor niet te gemakkelijk
onder het vloerkleed geveegd.”

Wetenschap wordt betaald
door burgers, dus uiteindelijk
moeten de resultaten weer
bij hen terechtkomen.

Wie?
Govert Geldof
(Leeuwarden, 1958)
Woonachtig te:
Tzum (Fr)
Lid van VUvereniging
sinds: 2008

HOE KWAM JE BIJ DE VERENIGING?
“Na een presentatie over waterveiligheid voor het VU
Podium, een druk bezochte activiteit in Amsterdam, kwam
een drietal mensen op mij af. Ze stelden zich voor als
regiocomité Overijssel. Ze vonden het een mooie lezing –
vrij filosofisch voor een ingenieur, zo stelde één van hen –
en polsten of ik lid wilde worden. Tot dat moment had ik nog
nooit van de VU-Vereniging gehoord. Na een kennismakingsetentje werd ik opgenomen in de groep en ben ik mee
gaan helpen activiteiten te organiseren.”
GA JE NAAR BIJEENKOMSTEN, OF BEN JE ZELF
ORGANISATORISCH ACTIEF?
“Ik ben dus begonnen in Overijssel. Na mijn verhuizing naar
Fryslân heb ik mij aangesloten bij het regiocomité aldaar.
Wederom een groep van zeer gedreven mensen.
Afgelopen halfjaar hebben we, in samenwerking met Tresoar
en het Friesch Dagblad, vier lezingen georganiseerd over het
belang van vakmanschap. Mensen worden vermorzeld door
de toenemende ingewikkeldheid – door Govert Buijs, de
eerste spreker in de cyclus, aangeduid als “bureaucratisch
kwaad” – terwijl onze echte werktrots verworteld is in het
kunnen hanteren van complexiteit.”
NIEUWSBRIEF VUVERENIGING
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UITGELICHT

FOTO: KOEN HAUSER

In de rubriek ‘Uitgelicht’ een bijzonder evenement uit de Agenda georganiseerd door VUvereniging.

ABRAHAM KUYPERLEZING
DOOR JOOST DE VRIES

KWESTIE VAN VERTROUWEN:

DEBATTEN ONDER LEIDING VAN
FELIX ROTTENBERG

Joost de Vries, Vrije Schrijver aan de VU, houdt de tweede
Abraham Kuyper Lezing onder de titel ‘Lof op de leugen, of
Fake it till you make it’. De Abraham Kuyper Lezing is
genoemd naar de eigenzinnige oprichter van de VU.
Joost de Vries publiceerde twee romans – Clausewitz en
De Republiek – en het essayboek Vechtmemoires.
Voor De Republiek kreeg hij de Gouden Boekenuil.

Vanaf 17 maart kun je in de debatreeks ‘Kwestie van
vertrouwen’ meepraten over dilemma’s in onze samenleving
waarbij het begrip vertrouwen de hoofdrol speelt: kwesties
rond onafhankelijkheid van wetenschap, kwetsbaarheid in
de zorg, innovatiekracht in het bedrijfsleven, controle in het
openbaar bestuur en respect in het domein van religie en
zingeving.

Over het thema: Wie liegt, schendt de werkelijkheid.
Maar begint alle verbeelding en vooruitgang niet pas
wanneer er voorbij de werkelijkheid wordt gedacht? Een
leugen is pas iets negatiefs als hij niet wordt geloofd, of zoals
ze in Breaking Bad zeggen: it’s not a crime if you don’t get
caught. In welke leugens vertrouwen we en welke niet?

Met o.a. Ab Klink, Tineke Abma, Ad Verbrugge, Marjan
Olfers, Bas Haring en Paul van Lange & columns van
o.a. Joost de Vries, Annegreet van Bergen, Hilde Geurts
en Saïd El Haji.

Datum: 16 april. Locatie: Westerkerk, Amsterdam.
Aanmelden via de website.
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Data: 17+31 maart, 28 april, 12+19 mei
Toegang gratis, aanmelden verplicht
(www.vuvereniging.nl).

AGENDA
VAN VERTROUWEN: WETENSCHAP: ONAFHANKELIJK EN INTEGER?
17/3 KWESTIE
Tijd: 15:30 uur; Locatie: Vrije Universiteit, Auditorium hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
VAN VERTROUWEN: ZORG VOOR KWETSBAARHEID
31/3 KWESTIE
Tijd: 15:30 uur; Locatie: Vrije Universiteit, Auditorium hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
LUTHER KING JR. LEZING DOOR LODEWIJK ASSCHER
9/4 MARTIN
Tijd: 20:00-22:00; Locatie: ‘De Boskant’, Fluwelen Burgwal 45 in Den Haag.
Kaarten á € 10,- zijn te reserveren via: info@mlklezing.nl

OM NIET TE VERGETEN: ALZHEIMER
23/4 ONDERZOEK
Tijd: 20:00 uur; Locatie: De Schouw, Kerkplein 3, Almelo
VAN VERTROUWEN: MEER INNOVATIE, MEER VERTROUWEN?
28/4 KWESTIE
Tijd: 15:30 uur; Locatie: Vrije Universiteit, Auditorium hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

5/5 VRIJHEIDSMAALTIJD
Meer info via website
BOEKPRESENTATIE ‘OM DE OUDE WERELDZEE’
8/5 Vrije
Universiteit, Amsterdam
OM DE OUDE WERELDZEE – EERSTE UITZENDING
10/5 20:30
uur, NPO2
VAN VERTROUWEN: WANTROUWEN + CONTROLE = VERTROUWEN?
12/5 KWESTIE
Tijd: 15:30 uur; Locatie: Vrije Universiteit, Auditorium hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
VAN VERTROUWEN: VERTROUWEN BEGINT BIJ RESPECT
19/5 KWESTIE
Tijd: 15:30 uur; Locatie: Vrije Universiteit, Auditorium hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

21/5

OM DE OUDE WERELDZEE: BIJEENKOMST & DEBAT OVER ZOEKTOCHT NAAR IDENTITEIT

Tijd: 19:30 uur; Locatie: Centraal Ketelhuis, Soesterweg 320, Amersfoort

OM DE OUDE WERELDZEE: BIJEENKOMST & DEBAT OVER ZOEKTOCHT NAAR IDENTITEIT
28/5 Tijd:
19:30 uur; Locatie: Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda
OM DE OUDE WERELDZEE: BIJEENKOMST & DEBAT OVER ZOEKTOCHT NAAR IDENTITEIT
2/6 Tijd:
19:30 uur; Locatie: Abe Lenstra Stadion, Rode zaal noord, A. Lenstra Boulevard 19, Heerenveen
Kijk op onze website voor meer info over aanmelden en eventuele toegangskosten.
Met enige regelmaat worden er nieuwe evenementen ontwikkeld. Daarom kan het zijn dat deze agenda niet
volledig is. Kijk voor het meest actuele programmaoverzicht op: www.vuvereniging.nl

NIET OP PAPIER MAAR PER E-MAIL?

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Dat kan.
Ga naar: www.vuvereniging.nl/nl/leden/nieuwsbrief/aan-of-afmelden , vul uw gegevens in en wij zorgen voor de rest.
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Contact Telefoon 020-5989292 Bezoekadres Prof. E.M. Meijerslaan 2, Amstelveen Postadres De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam e-mail ledenserviceVU-V.mc@vu.nl

KUYPER LEZING
16/4 ABRAHAM
Tijd: 20:00-22:15 uur; Locatie: Westerkerk, Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam

