Opening Academisch Jaar
Houd de website in de gaten voor details. Locatie: Vrije Universiteit

05 t/m
08/09/2017

On The Roof Film Festival
vanaf 1 augustus meer details en start kaartverkoop op de website. Locatie: Dak VU, Amsterdam

15/10/2017

Waarheid en Wijsheid in de Economie
Tijd: 11:00-12:15 uur. Locatie: Oude Kerkje, Kortenhoefsedijk 168, Kortenhoef

20/10/2017

Dies Natalis VU
(details in volgende nieuwsbrief)

25/10/2017

Een avond met Bert Keizer
Tijd: 20:00 uur. Locatie: Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda

16/11/2017

Actuele economie en Calvijn
Tijd: 20:00 uur. Locatie: Lutherse Gemeente Woerden, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

18/11/2017

Ontmoetingsbijeenkomst, exclusief voor leden VUvereniging
Programma, tijd en locatie worden later bekend gemaakt

19/11/2017

Waarheid en Wijsheid in de Literatuur
Tijd: 11:00-12:15 uur. Locatie: Oude Kerkje, Kortenhoefsedijk 168, Kortenhoef

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.

UITGELICHT

ON THE ROOF FILMFESTIVAL
Reserveer alvast in je agenda: het On the Roof Film Festival
op het dak van de VU is dit jaar van 5 t/m 8 september 2017.
Vier avonden de nieuwste films uit de wereldcinema bekijken
in de open lucht, met panoramisch uitzicht over Amsterdam.
Met filmtalks van onder andere Bas Heijne, VU Vrije
Schrijver. Heijne zal ingaan op de film The Wound; over het
inwijdingsritueel van jongens tot volwassen mannen in
Zuid-Afrika. Nelson Mandela schreef er in zijn biografie
over en sindsdien is het veel bediscussieerd.
Uiteraard is er ook weer omlijsting met muziek, hapjes
en drankjes.
SUSTAINABLE EDITION
Tijdens de week van het On The Roof Film Festival maakt de
VU ook een start met het jaarthema science for sustainability.

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL ONTVANGEN?

De campus staat voor een groot deel in het teken van
duurzaamheid met o.a. een Q&A met Jan Terlouw over het
klimaat, discussies met studenten over innovatieve duurzame initiatieven, lunches waar duurzaamheid en ontmoeting
centraal staat en een masterclass over het politieke klimaatdebat. De Botanische tuin Zuidas tovert het gebouw van de
VU om tot een groene oase.
Vanaf 1 augustus meer details en start kaartverkoop
via onze website.

Wil je deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail met je e-mailgegevens naar
vereniging@vu.nl. Ook wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kun je mailen naar dit adres.
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NIEUWS JUNI 2017
Introductiedag nieuwe Ledenraad:
woorden, beelden en bezieling
Op 8 april is de toekomstige Ledenraad
bijeengekomen voor een introductieprogramma. Veel inhoudelijke informatie over het
reilen en zeilen van de vereniging en de
verbonden instituties VU en VUmc werd
tijdens de ochtendsessie gepresenteerd. Na
de lunch werden de aanwezigen uitgedaagd
om na te denken over de kernzaken van de vereniging: WAAR staat VUvereniging voor,
HOE doen we de dingen/staan we in de wereld, en WAT doen we? Er werd niet alleen
met woorden gewerkt maar ook met veel beeldmateriaal. Vijf groepen presenteerden
hun visie op de vereniging en haar toekomst. Met de uitkomsten wordt nu in kleinere
kring doorgewerkt en op de vergadering van 1 september zal hierover een presentatie
gegeven worden.

AFSCHEID OUDE LEDENRAAD
EN ONTMOETINGSBIJEENKOMST
24 JUNI

NIEUWE PARTNER
VOOR EVENEMENTEN
PROVINCIE UTRECHT

Op 24 juni zal tijdens de Ledenraads
vergadering afscheid genomen worden
van 15 personen uit de huidige
Ledenr aad. De nieuwe Ledenraad zal
worden geïnstalleerd en is per 1 juli in
functie. Tijdens de ontmoetingsbijeenkomst daarna (inschrijving gesloten) zal
Erik Scherder, hoogleraar Klinische
Neuropsychologie (VU), laten zien wat
Beethoven met het brein doet, hoe we pijn
beleven, en tot waar het oog van de
hersenscanner reikt.

De Lutherse Gemeente Woerden heeft
zich aangemeld voor het organiseren van
lezingen in samenwerking met VUvereni
ging. Op 16 november is de eerste lezing
over actuele economie en Calvijn met
Roelf Haan en in het voorjaar staat een
lezing van Cees Hertogh (VUmc) gepland.
We zoeken nog actieve leden en samenwerkingspartners in diverse provincies,
zoals Zeeland, Drenthe en Limburg.
Ook zin om evenementen in jouw
provincie te organiseren? Vind je het
leuk om je te verdiepen in diverse
onderwerpen, heb je affiniteit met
wetenschap, organisatietalent?
Stuur dan een mail naar vereniging@vu.nl

GOED PROJECTPLAN?
SUBSIDIE AANVRAGEN
TOT 15 AUGUSTUS
Wil jij met je project bijdragen aan een
betere wereld? Heb je een mooi initiatief
dat past bij onze doelstellingen? Dien dan
vóór 15 augustus aanstaande een
subsidieaanvraag in.
Kijk voor meer informatie en de subsidieregeling op de website van VUvereniging:
www.vuvereniging.nl/subsidie

BAS HEIJNE PER 1 MEI
DE NIEUWE VRIJE SCHRIJVER

FOTO: EDDO HATMANN

04/09/2017

FOTO: PETER VALCKX

Ontmoetingsbijeenkomst, exclusief voor leden VUvereniging (met Erik Scherder)
Tijd: 11:30-14:00 uur. Locatie: VU hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam

FOTO: PETER SMITH

24/06/2017

Contact Telefoon 020-5985295 | Bezoekadres De Boelelaan 1105, 2D-gang, 1081 HV Amsterdam | Postadres De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam | E-mail vereniging@vu.nl

AGENDA

Met colleges, columns, lezingen en
verhalen geeft hij zijn persoonlijke
reflecties op het jaarthema Science for
Sustainability en treedt op tijdens
belangrijke evenementen als de Opening
Academisch Jaar en de Dies Natalis.
Heijne mocht op 18 mei de prestigieuze
P.C. Hooft-prijs in ontvangst nemen.
Meer info op: www.vuvereniging.nl/
vrijeschrijver
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PROFIEL

Ruben Boyd

WAAROM BEN JE LID GEWORDEN
VAN VUVERENIGING?
Ik solliciteerde voor The Boardroom,
een project dat door VUvereniging
gesponsord wordt. Ondanks dat ik niet
door de selectie kwam, triggerde
VUvereniging me wel. In de doelstelling
en motivatie kan ik me erg vinden.
De lijst met evenementen vond ik ook
ontzettend leuk, dus voor een kleine
bijdrage wil ik daar wel bij horen.
Daarnaast zit ik nu in het laatste jaar
van mijn Master en ik wil graag
betrokken blijven bij de VU.
VANWAAR JE SWITCH VAN KLINISCHE
PSYCHOLOGIE NAAR COGNITIVE
SCIENCE?
Ik ben het er niet altijd mee eens hoe de
NIEUWSBRIEF VUVERENIGING

“Ik heb toch,
misschien naïef,
het idee dat ik iets
kan doen om
de wereld een
beetje beter te
maken.”
psychologie tegen mentale problematiek aankijkt en hoe het behandeld
wordt. Ook zie ik de enorme invloed van
zorgverzekeraars op de uitvoerende
praktijk. Er is heel weinig ruimte, en ik
zie dat eigenlijk alleen maar verergeren in de toekomst. Dus heb ik gekozen
om op een andere manier mensen te
helpen. Meer door het menselijk brein
goed te analyseren en te begrijpen.
Vandaar Cognitive Science.
Ik heb toch, misschien naïef, het idee
dat ik iets kan doen om de wereld een
beetje beter te maken. Die drang heb ik
vrij sterk. Mijn ouders zeggen wel eens:
“doe nou eens rustig aan”, maar dat
kan ik niet. Als tweeling zijn we twee
maanden te vroeg geboren, en ik heb
heel erg moeten vechten om te blijven
leven. Misschien is dat wel de reden dat
ik dat temperament heb.

Ik ben nu voorzitter van De Focus, een
platform waar studenten hun scripties
omzetten in prikkelende, leesbare
artikelen. [www.de-focus.nl]. Het is
heel zonde dat al die kennis wordt
weggegooid zodra de studie is afgerond. Prijswinnende scripties zijn soms
uitstekende stukken onderzoek. Zo kan
je een brug slaan tussen maatschappij
en wetenschap en geef je de auteurs
een oefening in kennisvalorisatie.
We willen graag uitbreiden, een groter
podium bieden, maar financiering
vanuit de universiteit blijkt een
probleem. We horen namelijk niet bij
één universiteit. Daar moeten we iets
op vinden.
WAT GA JE DOEN MET JE STUDIE?
Dat weet ik nog niet. Ik dacht aan een
promotieplek, maar de mogelijkheden
zijn beperkt. Wat me echt interesseert
zijn de maatschappelijke implicaties
van A.I.. Wat doen die nieuwe technologieën met mensen zelf? Wat doen
sociale netwerken, zoals Snapchat, met
onze jeugd? Uit onderzoek blijkt dat de
smartphone een kleine verslavings
machine kan zijn. Mijn idee is dat een
voortdurend dopamineshot bij elk
berichtje op je telefoon afbreuk doet
aan je verwondering over de wereld.
Willen we dat? Daar mag best meer
debat over zijn.
HEB JE NOG TIPS VOOR DE
VERENIGING?
Doe iets met je communicatie. Ik wist
niet dat VUvereniging bestond tot ik er
toevallig tegenaan liep. Dat is zonde,
want de intenties zijn prima. Maak de
boel bijvoorbeeld actiever met behulp
van online fora of zet actief in op de
jonge studenten.

VUvereniging ondersteunt vele projecten.
We lichten er in elke nieuwsbrief een toe. Deze keer:

MIGRATION LAW CLINIC
Heeft een kind recht op hereniging met de moeder als het tijdens een asiel
procedure 18 wordt? En mag je iemand uitleveren die beweert dat een eerdere
bekentenis in een ander land door marteling is verkregen? Vraagstukken waar
topstudenten van de Migration Law Clinic (MLC) een advies over uitbrengen.
Aan het woord zijn Marcelle Reneman, docent migratierecht en coördinator van de
MLC en Karin Åberg, student uit Zweden.
WAT IS DE MIGRATION LAW CLINIC?
Marcelle: “De MLC is vier jaar geleden
opgericht met twee doelen. Ten eerste
om advocaten en NGO’s die worstelen
met juridische zaken binnen het
migratierecht van gedegen advies te
kunnen voorzien. De zaken spelen
allemaal bij het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens of het Europees

FOTO: ERIC VAN ROSSUM

FOTO: PETER VALCKX

STUDENT EN KERSVERS
VERENIGINGSLID

Na zijn bachelor psychologie en een
minor klinische psychologie besluit
Ruben het academische roer om te
gooien. De gebruikte methodologie
bevalt ‘m niet. Voor de master liever
iets analytischer; Artificiële
Intelligentie (A.I.) met als specialisatie
Cognitive Science. Het gesprek gaat
echter meer over drijfveren dan over
studie.
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WIJ STEUNEN

Hof van Justitie. Ten tweede biedt het
getalenteerde studenten de gelegenheid om hun juridische vaardigheden
te ontwikkelen met concrete vraagstukken. We hebben twee groepen van
5, die elk twee zaken behandelen.
Het zijn procedures die spelen rondom
asiel, familiehereniging of detentie
van migranten.”

PITTIG. DUS ALLEEN VOOR DE ZEER
GETALENTEERDEN?
“Ja, maar we hebben gelukkig genoeg
keus. Dit jaar hebben zich er 24
aangemeld, waaruit we de 10 meest
geschikten konden selecteren.”
Karin: “Toen ik naar Amsterdam kwam
voor een tussenjaar tijdens mijn Master
migratierecht in Lund, zag ik dit als een
buitenkans. Waar krijg je als student
nou de kans om aan echte zaken te
werken? Het is zo motiverend en het
maakt je studie echt relevant.”
HOE BETAAL JE DIT INTENSIEVE
ONDERWIJS?
Marcelle: “Da’s lastig. Het is tijds
intensief en voor een kleine groep.
Op dit moment wordt de groep van
Karin begeleid door twee facultaire
docenten/onderzoekers, twee externe
advocaten van DLA Piper en mijzelf.
We worden betaald per student, dus
reken maar uit. We proberen dat op te
lossen door partnerschappen aan te
gaan met kantoren op de Zuidas. Met
kantoor DLA Piper hebben we al een
prima samenwerking, maar we moeten
inzetten op meer. Dat kost tijd.
Advocatenkantoren zijn niet gewend om
kleinere initiatieven als dit te ondersteunen. De subsidie van VUvereniging
helpt ons de tussentijd te overbruggen.”
WAAR BEN JE NU MEE BEZIG?
Karin: “Met een zaak van een Zwitserse
advocaat. Zij vertegenwoordigt een
Spaanse vrouw die in haar eigen land
veroordeeld is voor samenwerking
met de ETA. Ze is naar Zwitserland
gevlucht. Volgens haar is het bewijs
tegen haar verkregen door marteling.
De vraag is of ze mag worden uitgeleverd volgens het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens. Dat
zoeken wij uit. We zijn er dus niet voor
het bewijs van marteling, maar echt
alleen voor het juridisch advies en de
onderbouwing.”
Marcelle: “We hebben overigens al
onze projecten en adviezen op onze
website staan, zodat anderen ook over
deze kennis kunnen beschikken.”
Meer info: www.migrationlawclinic.org
of facebook.com/vumigrationlaw
NIEUWSBRIEF VUVERENIGING
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TERUGBLIK

Column van Willem Schoonen

ABRAHAM KUYPERLEZING

Gespreksleider Lennart Booij weet wat hij wil tijdens de
Vrijheidsmaaltijd van de VU in het Westerpark op
vrijdag 5 mei. Er moet in twee uur tijd een nieuwe vorm van
debatteren uitgevonden worden. Dus trekt hij elke spreker
die dreigt van het pad af te gaan weer bij de les.
Hoe kunnen we een debat goed voeren, meer bevredigend
en minder polariserend?
Het volledig verslag is te lezen op: advalvas.vu.nl/nieuws/
de-vu-vrijheidsmaaltijd-discussie-met-een-brownie
Ga voor de foto’s naar: facebook.com/vuvereniging
FOTO: MARIEKE WIJNTJES

Nu deze nieuwsbrief uitgaat, heeft in Ad Valvas inmiddels
een interview gestaan met Jaap. Maar toch, je zou in die
eerste dagen meer verwachten dan dat korte bericht.
Onderaan was ruimte voor reacties, maar daarvan heeft
niemand gebruik gemaakt. Terwijl zijn vertrek tal van vragen
oproept. Hoe zal het verdergaan met het diversiteitsbeleid,
dat nog tot wasdom moet komen? Wat gaat er gebeuren met
het debat over de academische waarde van de VU, dat nog
lang niet voldragen is? Wat betekent dit voor de centrale rol
van de VU in het Aurora-netwerk? Hoe krijgt de grondslag
verder invulling?
Het zijn onderwerpen die ook voor de vereniging van belang
zijn. We zijn ruim vier jaar geleden begonnen met het huidige
bestuur. Jaap was een paar maanden voordien aangetreden
als collegevoorzitter, Wouter Bos stond net aan het roer van

FOTO: MAARTJE GEELS

“Wrijving is warmte, en warmte
kan dingen buigzaam maken en goed doen”

Zo’n beslissing neem je niet zo maar, daar denk je lang over
na. Ik weet het. En formeel heb ik er niets over te zeggen.
Maar het moet me van het hart: ik vind het erg jammer dat
Jaap Winter de VU verlaat. En het zou raar zijn om nu over
een ander onderwerp te schrijven.
Deze column moet tijdig worden ingeleverd; op het moment
van schrijven is het een week geleden dat Jaap aankondigde
dat hij niet zou opgaan voor een tweede termijn in het college
van bestuur. Op de website van Ad Valvas staat, ook nu nog,
niet meer dan een kort bericht over zijn vertrek. Dat bericht
wordt afgesloten met de mededeling dat “de voorzitter niet
bereikbaar was voor commentaar”. Dat was misschien het
geval op die hectische dag van aankondiging, maar het is
merkwaardig om dat een week zo op de site te laten staan.
En het is ironie, want Jaap is, in mijn ervaring, altijd bereikbaar, altijd bereid te luisteren of in de mail te klimmen. Dat is
juist wat hem siert, en wat een frisse wind heeft gebracht in
de VU, die anders gewend was, met een college van bestuur
dat vanaf Uilenstede de Boelelaan bezag.
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VUmc, en de vereniging had na een herstructurering
onafhankelijke bestuurders aangesteld. Het heeft zich
moeten schikken, en in het begin wrijving gegeven. Maar
wrijving is warmte, en warmte kan dingen buigzaam maken
en goed doen. We zijn tot een nieuwe, en zeer werkbare
verhouding gekomen tussen verenging en instellingen. We
hebben een eerlijk en vruchtbaar debat gehad over zin en
onzin van een organisatie als VUvereniging voor de
instellingen.
Jaap heeft daarin een cruciale rol gespeeld. We hebben hem
in bestuur en ledenraad leren kennen als iemand die weet
waar hij heen wil, en die het geduld en de overtuigingskracht
heeft om je mee te nemen. Iemand die luistert en je woorden
serieus neemt, maar je ook fel terecht kan wijzen als hij vindt
dat je onzin verkoopt.
Hij heeft een heldere koers uitgezet. Maar de mammoettanker die de VU is, is de haven nog maar net uit. Natuurlijk kan
die ook zonder Jaap koers houden. En als hij zijn hart volgt,
terug naar de wetenschap, kun je dat alleen maar respecteren. Dat is prachtig. Maar iedere machtswisseling houdt het
risico in dat de nieuwe leider denkt dat hij zich op de brug
moet laten gelden door het roer om te gooien. Bestuur noch
ledenraad heeft een rol in deze procedure. Maar laat me
vanaf deze plaats de hoop uitspreken dat dat niet gebeurt.

VRIJHEIDSMAALTIJD

- TEKST: RENÉ RECTOR -

MARTIN LUTHER KING JR. LEZING

Eigenlijk bestaat de Abraham Kuyperlezing traditiegetrouw
uit een voordracht van de Vrije Schrijver van de VU van een
essay dat hij gedurende zijn vrije schrijverschap schreef.
‘Maar dat ga ik niet doen’, zo maakt Vrije Schrijver Ernest van
der Kwast bij aanvang korte metten met die traditie. ‘Ik vond
het vorig jaar een beetje saai.’
De toon die Van der Kwast kenmerkt – serieus met toch veel
humor – is direct aan het begin van de lezing dinsdagavond
gezet. De Westerkerk zit gezellig vol met studenten, medewerkers, alumni en leden van VUvereniging, maar krijgt een
andere avond dan vooraf bedacht. Van der Kwast liet zich
inspireren door het jaarthema van de VU: Human health and
life sciences, waarbij health niet alleen als “niet ziek” mag
worden gezien, maar ook “tot veerkracht en aanpassing in
staat”. Van der Kwast schreef een boek op basis van interviews met vier vluchtelingstudenten: Jouw toekomst is mijn
toekomst. Maar de ‘lezing’ is een avondvullend programma
met interviews, muziek en emotie.
Volledig verslag met foto’s via:
www.vuvereniging.nl/terugblikken

FOTO: MARIEKE WIJNTJES

VOORZITTER VUVERENIGING

Nasrdin Dchar sprak dinsdag 4 april op de VU de Martin
Luther King Jr. Lezing uit. Hij vertelde over zijn droom voor
iedereen. Dat we wakker worden met vertrouwen, een open
houding en nieuwsgierigheid om de ander te leren kennen:
“Want vertrouwen geven betekent niet dat je jezelf zult
kwijtraken. Het betekent slechts dat je het aandurft om je te
verliezen in wat we als land kunnen worden.”
Volledige tekst en foto’s via:
www.vuvereniging.nl/terugblikken

UITGELICHT

WAARHEID EN WIJSHEID: NIEUWE LEZINGENREEKS KORTENHOEF
Vanaf 17 september start de nieuwe
lezingenserie Waarheid en Wijsheid
in Kortenhoef.
Wat is waarheid? Bestaat ‘de’
waarheid? Heeft niet elke culturele en
religieuze groep zijn eigen waarheden

en wijsheden? En hoe maken we
onderscheid tussen waarheid en
nepnieuws of alternative facts,
misleidende informatie waarmee de
publieke opinie beïnvloed wordt?
De serie lezingen behandelt de

waarheid gezien vanuit diverse
vakgebieden als economie, theologie,
journalistiek, literatuur, milieu
en filosofie.
Zie de Agenda voor data en tijden.
Toegang leden VUvereniging vrij.
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TERUGBLIK

Column van Willem Schoonen

ABRAHAM KUYPERLEZING

Gespreksleider Lennart Booij weet wat hij wil tijdens de
Vrijheidsmaaltijd van de VU in het Westerpark op
vrijdag 5 mei. Er moet in twee uur tijd een nieuwe vorm van
debatteren uitgevonden worden. Dus trekt hij elke spreker
die dreigt van het pad af te gaan weer bij de les.
Hoe kunnen we een debat goed voeren, meer bevredigend
en minder polariserend?
Het volledig verslag is te lezen op: advalvas.vu.nl/nieuws/
de-vu-vrijheidsmaaltijd-discussie-met-een-brownie
Ga voor de foto’s naar: facebook.com/vuvereniging
FOTO: MARIEKE WIJNTJES

Nu deze nieuwsbrief uitgaat, heeft in Ad Valvas inmiddels
een interview gestaan met Jaap. Maar toch, je zou in die
eerste dagen meer verwachten dan dat korte bericht.
Onderaan was ruimte voor reacties, maar daarvan heeft
niemand gebruik gemaakt. Terwijl zijn vertrek tal van vragen
oproept. Hoe zal het verdergaan met het diversiteitsbeleid,
dat nog tot wasdom moet komen? Wat gaat er gebeuren met
het debat over de academische waarde van de VU, dat nog
lang niet voldragen is? Wat betekent dit voor de centrale rol
van de VU in het Aurora-netwerk? Hoe krijgt de grondslag
verder invulling?
Het zijn onderwerpen die ook voor de vereniging van belang
zijn. We zijn ruim vier jaar geleden begonnen met het huidige
bestuur. Jaap was een paar maanden voordien aangetreden
als collegevoorzitter, Wouter Bos stond net aan het roer van

FOTO: MAARTJE GEELS

“Wrijving is warmte, en warmte
kan dingen buigzaam maken en goed doen”

Zo’n beslissing neem je niet zo maar, daar denk je lang over
na. Ik weet het. En formeel heb ik er niets over te zeggen.
Maar het moet me van het hart: ik vind het erg jammer dat
Jaap Winter de VU verlaat. En het zou raar zijn om nu over
een ander onderwerp te schrijven.
Deze column moet tijdig worden ingeleverd; op het moment
van schrijven is het een week geleden dat Jaap aankondigde
dat hij niet zou opgaan voor een tweede termijn in het college
van bestuur. Op de website van Ad Valvas staat, ook nu nog,
niet meer dan een kort bericht over zijn vertrek. Dat bericht
wordt afgesloten met de mededeling dat “de voorzitter niet
bereikbaar was voor commentaar”. Dat was misschien het
geval op die hectische dag van aankondiging, maar het is
merkwaardig om dat een week zo op de site te laten staan.
En het is ironie, want Jaap is, in mijn ervaring, altijd bereikbaar, altijd bereid te luisteren of in de mail te klimmen. Dat is
juist wat hem siert, en wat een frisse wind heeft gebracht in
de VU, die anders gewend was, met een college van bestuur
dat vanaf Uilenstede de Boelelaan bezag.
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VUmc, en de vereniging had na een herstructurering
onafhankelijke bestuurders aangesteld. Het heeft zich
moeten schikken, en in het begin wrijving gegeven. Maar
wrijving is warmte, en warmte kan dingen buigzaam maken
en goed doen. We zijn tot een nieuwe, en zeer werkbare
verhouding gekomen tussen verenging en instellingen. We
hebben een eerlijk en vruchtbaar debat gehad over zin en
onzin van een organisatie als VUvereniging voor de
instellingen.
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die ook zonder Jaap koers houden. En als hij zijn hart volgt,
terug naar de wetenschap, kun je dat alleen maar respecteren. Dat is prachtig. Maar iedere machtswisseling houdt het
risico in dat de nieuwe leider denkt dat hij zich op de brug
moet laten gelden door het roer om te gooien. Bestuur noch
ledenraad heeft een rol in deze procedure. Maar laat me
vanaf deze plaats de hoop uitspreken dat dat niet gebeurt.
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in Kortenhoef.
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nepnieuws of alternative facts,
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publieke opinie beïnvloed wordt?
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Zie de Agenda voor data en tijden.
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NIEUWSBRIEF VUVERENIGING

5

Opening Academisch Jaar
Houd de website in de gaten voor details. Locatie: Vrije Universiteit

05 t/m
08/09/2017

On The Roof Film Festival
vanaf 1 augustus meer details en start kaartverkoop op de website. Locatie: Dak VU, Amsterdam

15/10/2017

Waarheid en Wijsheid in de Economie
Tijd: 11:00-12:15 uur. Locatie: Oude Kerkje, Kortenhoefsedijk 168, Kortenhoef

20/10/2017

Dies Natalis VU
(details in volgende nieuwsbrief)

25/10/2017

Een avond met Bert Keizer
Tijd: 20:00 uur. Locatie: Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda

16/11/2017

Actuele economie en Calvijn
Tijd: 20:00 uur. Locatie: Lutherse Gemeente Woerden, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden

18/11/2017

Ontmoetingsbijeenkomst, exclusief voor leden VUvereniging
Programma, tijd en locatie worden later bekend gemaakt

19/11/2017

Waarheid en Wijsheid in de Literatuur
Tijd: 11:00-12:15 uur. Locatie: Oude Kerkje, Kortenhoefsedijk 168, Kortenhoef

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.

UITGELICHT

ON THE ROOF FILMFESTIVAL
Reserveer alvast in je agenda: het On the Roof Film Festival
op het dak van de VU is dit jaar van 5 t/m 8 september 2017.
Vier avonden de nieuwste films uit de wereldcinema bekijken
in de open lucht, met panoramisch uitzicht over Amsterdam.
Met filmtalks van onder andere Bas Heijne, VU Vrije
Schrijver. Heijne zal ingaan op de film The Wound; over het
inwijdingsritueel van jongens tot volwassen mannen in
Zuid-Afrika. Nelson Mandela schreef er in zijn biografie
over en sindsdien is het veel bediscussieerd.
Uiteraard is er ook weer omlijsting met muziek, hapjes
en drankjes.
SUSTAINABLE EDITION
Tijdens de week van het On The Roof Film Festival maakt de
VU ook een start met het jaarthema science for sustainability.

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL ONTVANGEN?

De campus staat voor een groot deel in het teken van
duurzaamheid met o.a. een Q&A met Jan Terlouw over het
klimaat, discussies met studenten over innovatieve duurzame initiatieven, lunches waar duurzaamheid en ontmoeting
centraal staat en een masterclass over het politieke klimaatdebat. De Botanische tuin Zuidas tovert het gebouw van de
VU om tot een groene oase.
Vanaf 1 augustus meer details en start kaartverkoop
via onze website.

Wil je deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail met je e-mailgegevens naar
vereniging@vu.nl. Ook wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kun je mailen naar dit adres.
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VUvereniging

NIEUWS JUNI 2017
Introductiedag nieuwe Ledenraad:
woorden, beelden en bezieling
Op 8 april is de toekomstige Ledenraad
bijeengekomen voor een introductieprogramma. Veel inhoudelijke informatie over het
reilen en zeilen van de vereniging en de
verbonden instituties VU en VUmc werd
tijdens de ochtendsessie gepresenteerd. Na
de lunch werden de aanwezigen uitgedaagd
om na te denken over de kernzaken van de vereniging: WAAR staat VUvereniging voor,
HOE doen we de dingen/staan we in de wereld, en WAT doen we? Er werd niet alleen
met woorden gewerkt maar ook met veel beeldmateriaal. Vijf groepen presenteerden
hun visie op de vereniging en haar toekomst. Met de uitkomsten wordt nu in kleinere
kring doorgewerkt en op de vergadering van 1 september zal hierover een presentatie
gegeven worden.

AFSCHEID OUDE LEDENRAAD
EN ONTMOETINGSBIJEENKOMST
24 JUNI

NIEUWE PARTNER
VOOR EVENEMENTEN
PROVINCIE UTRECHT

Op 24 juni zal tijdens de Ledenraads
vergadering afscheid genomen worden
van 15 personen uit de huidige
Ledenr aad. De nieuwe Ledenraad zal
worden geïnstalleerd en is per 1 juli in
functie. Tijdens de ontmoetingsbijeenkomst daarna (inschrijving gesloten) zal
Erik Scherder, hoogleraar Klinische
Neuropsychologie (VU), laten zien wat
Beethoven met het brein doet, hoe we pijn
beleven, en tot waar het oog van de
hersenscanner reikt.

De Lutherse Gemeente Woerden heeft
zich aangemeld voor het organiseren van
lezingen in samenwerking met VUvereni
ging. Op 16 november is de eerste lezing
over actuele economie en Calvijn met
Roelf Haan en in het voorjaar staat een
lezing van Cees Hertogh (VUmc) gepland.
We zoeken nog actieve leden en samenwerkingspartners in diverse provincies,
zoals Zeeland, Drenthe en Limburg.
Ook zin om evenementen in jouw
provincie te organiseren? Vind je het
leuk om je te verdiepen in diverse
onderwerpen, heb je affiniteit met
wetenschap, organisatietalent?
Stuur dan een mail naar vereniging@vu.nl

GOED PROJECTPLAN?
SUBSIDIE AANVRAGEN
TOT 15 AUGUSTUS
Wil jij met je project bijdragen aan een
betere wereld? Heb je een mooi initiatief
dat past bij onze doelstellingen? Dien dan
vóór 15 augustus aanstaande een
subsidieaanvraag in.
Kijk voor meer informatie en de subsidieregeling op de website van VUvereniging:
www.vuvereniging.nl/subsidie

BAS HEIJNE PER 1 MEI
DE NIEUWE VRIJE SCHRIJVER

FOTO: EDDO HATMANN

04/09/2017

FOTO: PETER VALCKX

Ontmoetingsbijeenkomst, exclusief voor leden VUvereniging (met Erik Scherder)
Tijd: 11:30-14:00 uur. Locatie: VU hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam

FOTO: PETER SMITH

24/06/2017

Contact Telefoon 020-5985295 | Bezoekadres De Boelelaan 1105, 2D-gang, 1081 HV Amsterdam | Postadres De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam | E-mail vereniging@vu.nl

AGENDA

Met colleges, columns, lezingen en
verhalen geeft hij zijn persoonlijke
reflecties op het jaarthema Science for
Sustainability en treedt op tijdens
belangrijke evenementen als de Opening
Academisch Jaar en de Dies Natalis.
Heijne mocht op 18 mei de prestigieuze
P.C. Hooft-prijs in ontvangst nemen.
Meer info op: www.vuvereniging.nl/
vrijeschrijver
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