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Ontmoetingsbijeenkomst
19 november
Na afloop van de Ledenraadsvergadering
was er een ontmoetingsbijeenkomst voor
verenigingsleden waar ‘De universiteit van
de toekomst’ en ‘Bruto academische
waarde’ het onderwerp van gesprek was.
De presentaties van René van
Woudenberg en zijn onderzoekers over de
kenniswaarden van de universiteit en van
collegevoorzitter Jaap Winter over de
bruto academische waarden van de VU
werden enthousiast ontvangen door de

aanwezigen. De bijeenkomst werd
afgesloten met een gezellige
netwerklunch.
Vast voor in de agenda: bij de volgende
Ledenraadsvergadering op 24 juni 2017
wordt er wederom een ontmoetings
bijeenkomst georganiseerd. Alle leden
van VUverening zijn van harte welkom om
samen met wetenschappers van VU en
VUmc van gedachte te wisselen over
actuele thema’s.

NIEUWE LEDENRAAD
In 2017 wordt de Ledenraad vernieuwd.
Voor het eerst in haar geschiedenis
hebben alle leden kunnen solliciteren
naar het lidmaatschap van de Ledenraad.
Dertig leden hebben zich kandidaat
gesteld en zijn door de kandidaatstellingscommissie opgenomen op de concept
kieslijst.
In de vergadering van de Ledenraad
VUvereniging van 19 november jl. heeft de
Ledenraad deze kieslijst unaniem
ongewijzigd vastgesteld. Tijdens de
vergadering is geconstateerd dat er
precies 30 kandidaten voor 30 zetels van
de Ledenraad zijn en dat verkiezingen
daarmee niet nodig zijn.

De bezwaartermijn is inmiddels ver
streken. Daarmee zijn alle kandidaten
verkozen en vormen zij per 1 juli 2017 de
Ledenraad VUvereniging. De Ledenraad
heeft op 19 november haar vertrouwen
uitgesproken over de samenstelling van
de toekomstige Ledenraad. Op de kieslijst
staan 15 leden van de huidige Ledenraad
die zich herkiesbaar stellen voor een
laatste termijn en 15 leden VUvereniging
die zich verkiesbaar stellen voor een
eerste termijn. Hiermee wordt de conti
nuïteit gewaarborgd en de gewenste
vernieuwing gerealiseerd. De samen
stelling van de Ledenraad wint ook aan
diversiteit. Verderop een interview met
een nieuw lid van de kieslijst: Britt Bakker.
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SUBSIDIERONDE
In de Ledenraadsvergadering van
19 november jl. werd de begroting
voor 2017 goedgekeurd. Daarmee zijn
ook de subsidies die VUvereniging in
2017 wil toekennen aan projecten en
beurzen die ten goede komen aan de
VU- en VUmc-gemeenschap vastgesteld.
Een bedrag van ruim 1,1 miljoen Euro is
aan 27 projecten toegekend door
VUvereniging en de Van Coeverden
Adriani Stichting. In de nieuwsbrieven
van volgend jaar zal een aantal van deze
projecten worden uitgelicht. Wil je meer
weten, kijk dan op de website: op korte
termijn verschijnt hier een overzicht van
gesubsidieerde projecten in 2017 met
een toelichting per project.
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PROFIEL

STUDENT EN AANKOMEND
LID LEDENRAAD

Britt Bakker

“Diversiteit op
zich is geen doel.
Sensitiviteit op
Na haar Bachelor Sociologie besloot
Britt twee Masterstudies te doen:
International Crimes & Criminology
(Rechten) en Peace, Trauma and Religion
(Godgeleerdheid).
Maar dat is nog niet alles: als studentassistent werkt ze in het team van
Community Service Learning om dit
programma van academische maatschappelijke betrokkenheid een plaats
te geven in de diverse curricula op de
campus.

IS DAT AL NIET GENOEG?
WAAROM NOG LID WORDEN VAN
DE LEDENRAAD?
“Binnenkort ben ik klaar met mijn
studie en ik zocht een manier om
verbonden te blijven met de VU.
Via een medestudent werd ik gewezen
op VUvereniging. En dat niet alleen:
er zouden leden gezocht worden voor
een nieuwe Ledenraad. Ik ben me in de
doelstellingen van de vereniging gaan
verdiepen. Ik zag dat de vereniging niet
alleen aansloot op mijn doel om contact
te houden, maar ook sterke overeenkomsten vertoonde met wat ik
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dit gebied wel.”

belangrijk vind, dat het heel goed paste
bij mijn belangstelling en ervaring. Het
lag gewoon erg voor de hand dat ik me
hiervoor ging inzetten.”
WAT GA JE DE AANKOMENDE
JAREN DOEN?
“Nou, ja, dat is misschien nog wat te
vroeg om te kunnen beantwoorden.
Ik wil eerst kijken hoe alles werkt, hoe
de structuur van de Ledenraad in elkaar
zit, wat voor onderwerpen er langs
komen, de mensen leren kennen, hoe
werk je samen, hoe vaak, enzovoort.”
MAAR JE HEBT TOCH WEL
AANDACHTSGEBIEDEN?
“Ja, zeker! Maar dat is behoorlijk breed.
Ik heb me natuurlijk opgegeven met de
gebieden Levensbeschouwing en
zingeving en Maatschappelijk debat.
Daarbinnen lijkt het me interessant om
me met het thema diversiteit bezig te
houden. Als je op de UvA rondloopt

wordt er nogal eens schertsend gezegd
dat de VU de ‘allochtonenuniversiteit’ is.
Dat zou dan onze diversiteit zijn.
Maar daar gaat het natuurlijk helemaal
niet om.”
WAARUIT MOET DIE DIVERSITEIT
DAN WEL BLIJKEN?
“Neem nou als eerste de gewijzigde
grondslag. Daaruit blijkt al dat we op
weg zijn naar het includeren van andere
groepen, andere gezindten, andere
denkbeelden, meer invalshoeken, maar
wel alles geïnspireerd op waar we als
VU vandaan komen. Dat is diversiteit
omarmen. Daarnaast wordt binnen het
onderwijs ingezet op Community
Services. Hier werken studenten aan
een vraagstuk ingebracht door een
maatschappelijke partner. Zo worden
academische vaardigheden ingezet voor
de gemeenschap en maken studenten
kennis met interdisciplinaire, grensoverschrijdende samenwerking en
internationale uitwisseling. Dat opent
niet alleen de ogen voor diversiteit,
maar is vooral goed voor de sensitiviteit
hierin. Want diversiteit is geen doel op
zich. Sensitiviteit wel.
VEELOMVATTEND
“Ja, maar als je nou bijvoorbeeld het
begrip Bruto Academische Waarde als
uitgangspunt neemt, dan kan je daar in
al je diversiteit samen aan werken,
samen ideeën over vormen, vanuit al die
diverse invalshoeken en culturen die de
universiteit in zich draagt. Dat is wel
veelomvattend, maar daarom niet
ingewikkeld. En zeker waardevol.”

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

HENNY SMIT, COÖRDINATOR VAN
HET VU FELLOWSHIP PROGRAMME
minimaal 8 inleveren, een sterke
motivatiebrief en een C.V.. Vervolgens
krijgt elke aanvraag van ons een score.
Daarna wordt per faculteit nog eens
beoordeeld. Dit resulteert in een
totaalscore en vervolgens stelt een
centrale selectiecommissie van
hoogleraren en iemand uit ons bureau
de definitieve toewijzing vast.”

Binnen het International Office van de
VU worden studenten uit het buitenland
op allerlei manieren ondersteund,
onder andere door middel van studiebeurzen. VUvereniging doneert per jaar
343.00 Euro, waarvan 213.000 Euro
voor het Fellowship Programme, wat
17 studenten in staat stelt om hier te
studeren.
Henny Smit vertelt over het VU Fellow
ship Programme: “Het programma als
geheel stelt goed presterende en
gemotiveerde studenten uit het
buitenland in staat om een masteropleiding aan de VU te doen. Bij de laatste
ronde zijn er 97 van de 513 aanvragen
toegekend. Studenten moeten een
cijferlijst met een gemiddelde van

WAARIN ONDERSCHEIDT
VUVERENIGING ZICH VAN ANDERE
GELDS TROMEN?
“Op dit moment hebben we studenten
uit 31 landen binnen het programma.
Dat kan uit EU-landen zijn, of de
Verenigde Staten, maar ook India,
Bahrein of Bolivia. VUvereniging richt
zich op studenten die in eerste instantie
net buiten de boot vallen, maar wel aan
de gevraagde criteria voldoen. Zo
krijgen ze een tweede kans. Daarnaast
wil VUvereniging de diversiteit aan de
VU versterken. Op studenten uit
Zuid-Afrika of Indonesië ligt een focus,
maar ook op studenten uit landen die
sterk ondervertegenwoordigd zijn.
Denk aan Bangladesh, Jamaica,
Rusland of Vietnam.”
ZIE JE ZELF STUDENTEN?
“Ik zie ze niet dagelijks aan mijn bureau,
maar ik ontmoet ze vooral als ze voor

hun 2e jaar zaken komen vragen of
regelen. Ook zie ik ze bij de evenementen die we voor ze organiseren. Als
eerste het welkomstevenement, dan
nog een carrièredag en als laatste bij
het graduation event.
HET LIJKT ME SOMS MOEILIJK VOOR ZE
“Nou, je moet rekenen dat dit echt
goede studenten zijn met een hele
sterke drang om er iets van te maken,
dus het valt gelukkig vaak erg mee.
Waar ze wel moeite mee kunnen
hebben is de cultuuromslag. Hier wordt
uitgegaan van zelfredzaamheid en
vragen stellen. Of op academisch
niveau: vragen leren stellen. Dat is niet
iedereen gewend. Een Chinees doet wat
er van hem verwacht wordt, alles is
duidelijk, en je stelt daarbij niet of
nauwelijks vragen. Hier moeten ze
soms dingen zelf uitzoeken en dan zie je
dat ze echt moeten leren om vragen te
stellen. De eerste tentamens gaan
daarom nog wel eens moeizaam,
maar daarna zie je gewenning.
LEUK WERK?
“Het zijn over het algemeen blije en
gemotiveerde studenten die hun kans in
het leven grijpen. Wij helpen ze waar we
kunnen en de resultaten liegen er niet
om. Om die groep jonge mensen deze
extra kans te geven en bij te dragen aan
een goede start, dat is heel dankbaar
werk!”
Noot van de redactie: in 2017 houden
we een interview met een student die
door ons wordt gesteund.

SPREKEN OVER BOVEN
Biografie over Harry Kuitert laat een bewogen tijd herleven
Op 24 november werd een symposium gehouden naar aanleiding van de
verschijning van een biografie over Harry Kuitert, emeritus hoogleraar
theologie aan de VU. Beroemd werd hij met zijn revolutionaire gedachte dat
God niet ons, maar wij God hebben geschapen. De biografie is geschreven
door de vorig jaar overleden Gert J. Peelen, godsdienstsocioloog en journalist.
Na zijn overlijden kon de biografie worden afgerond dankzij financiële
ondersteuning vanuit de Van Coeverden Adriani Stichting en VUvereniging.
Het boek is onder andere besproken in De Volkskrant (vier sterren).
NIEUWSBRIEF VUVERENIGING
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Column van Willem Schoonen
Die vraag naar het kwaad bleef hangen in het hoofd van een
van onze bestuursleden, Duco Stadig. Duco gooide hier en
daar een balletje op over conflict, vrede, haat en empathie.
Dat balletje ging rollen. En het bleef rollen. We hebben steeds
gedacht dat iemand zou roepen: Jongens, hou op; dat is
allemaal al lang en breed onderzocht. Maar dat is tot nu toe
niet gebeurd. Iedereen vindt het eigenlijk wel het bespreken
waard.
Natuurlijk wordt er onderzoek gedaan op dit gebied. Heel veel
zelfs. Nederland heeft een rijke traditie in internationaal recht
en polemologie. Haat en geweld zijn onderwerpen van
onderzoek in de sociologie, psychologie, filosofie, theologie,
evolutiebiologie, en ga zo maar door. Vraag is nu of die
wetenschapsgebieden weten wat er bij de buren gebeurt,
en of er onderzoekslijnen zijn die samengebracht zouden
moeten worden.
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“Haat en geweld zijn onderwerpen van
onderzoek in de sociologie, psychologie, filosofie,
theologie, evolutiebiologie, en ga zo maar
door. Vraag is nu of die wetenschapsgebieden
weten wat er bij de buren gebeurt.”

OORLOG EN VREDE
Waar komt het kwaad vandaan? Die vraag kwam opborrelen
in de ledenraad van VUvereniging. Niet spontaan, maar omdat
het bestuur ernaar vroeg. De Nationale Wetenschapsagenda
was in de maak, en iedereen mocht daarvoor vragen
inleveren. Of je nu verstand had van wetenschap of niet;
wat zou je graag uitgezocht willen hebben?
Er werd massaal op gereageerd. De kans de Nationale
Wetenschapsagenda te beïnvloeden liet geen zichzelf respecterende kennisinstelling voorbijgaan, onderzoekers stuurden
voor de zekerheid de onderzoeksvragen in die al klaar lagen
voor hun volgende project, maar ook gewone burgers
stuurden vragen in. En onze vereniging wilde natuurlijk een
VUgeluid laten doorklinken in dit experiment. We hebben een
lijstje vragen verzameld en opgestuurd. Die naar het kwaad
was er een van. Het thema is nu terug te vinden in ‘Tussen
conflict en coöperatie’, een van de 25 zogenoemde routes in
de Wetenschapsagenda, die eerder dit najaar werd
gepresenteerd.
4
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Met steun van het bestuur van VUvereniging zijn we dat nu
aan het verkennen. In een notitie is de basisgedachte
verwoord voor een Instituut voor Oorlog en Vrede, het IOV.
Uitgaande van de vraag waarom mensen elkaar kwaad doen,
of juist goed zijn voor de ander, waaiert die notitie nog breed
uit, van psychologie tot volkenrecht. Maar er zitten suggesties
in om tot de broodnodige focus te komen. We gaan nu enkele
tientallen VU-wetenschappers uitnodigen hierover mee te
denken vanuit hun eigen vakgebied. Daarna zal er geen
heipaal de grond in gaan om aan de Zuidas nóg een nieuw
gebouw neer te zetten. Het woord ‘instituut’ moet hier virtueel
worden verstaan. En het is heel goed mogelijk dat een
VU-initiatief op dit gebied niet zal beginnen met gezamenlijk
onderzoek, maar met gezamenlijk onderwijs.
Als het zo ver komt, heeft de vereniging laten zien wat ze
waard is voor VU en VUmc. Of eigenlijk heeft ze dat met deze
verkenning al gedaan. Zijn maatschappelijke omgeving kan
een kennisinstituut helpen inhoud te geven aan zijn onderwijs
en onderzoek. Over de Nationale Wetenschapsagenda klonk
gemor, omdat alleen echte wetenschappers zouden kunnen
bepalen wat te onderzoeken. Dat is een achterhaald idee, en
een pijnlijke misvatting.

TERUGBLIK

“WE ZOUDEN WAT MEER LIEFDE VOOR
ANDEREN AAN DE DAG MOETEN LEGGEN”
Met verhalen, interviews en muziek
bracht Vrije Schrijver Ernest van der
Kwast op 30 november een sprankelende avond in de Bredase boekhandel
van Kemenade & Hollaers. Zijn nieuwste boek Het wonder dat niet omvalt,
een verzameling liefdevolle portretten,
stond centraal.
Twee geportretteerden waren aan
wezig. Paulo Nunes, de oppasser in
een openbare speeltuin in het centrum
van de stad maakte indruk door zijn
bevlogenheid voor ‘zijn’ kinderen,
veelal buurtkinderen van niet-
Nederlandse afkomst. ‘Geef de kinderen vooral de kans om veilig en vrij te

spelen!’ hield hij het publiek voor.
De tweede geïnterviewde was Ako
Taher, een Iraanse concertpianist, die
jarenlang als vluchteling in ons land
niet de gelegenheid kreeg om te spelen
maar die in een kringloopwinkel een
oude piano zag staan waarachter hij
plaatsnam. Hij werd ontdekt, en speelt
nu regelmatig concerten in grote
concertzalen; zo speelde hij in Carré
voor ons verse koningspaar. In Breda
speelde hij één van de Consolations van
Liszt op de piano.
Van der Kwast heeft liefde voor mensen. Tekenend was zijn bijna-slotzin:
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Een sprankelende avond met Ernest van der Kwast

‘We zouden wat meer liefde voor
anderen aan de dag moeten leggen,
in plaats van alleen maar netjes onze
belastingen te betalen’.
Na afloop werd er vlijtig gesigneerd
– ook een Vrije Schrijver moet zijn
huiswerk doen.
Verslag: Willem Konijnenbelt,
VUvereniging Brabant

ZINGEVING: DIALOOG
TUSSEN JONG EN OUD
Jong en oud verzamelden zich op 21 november
in Leeuwarden om de discussieavond van
VUvereniging o
 ver het belang van zingevings
gesprekkentussen generaties bij te wonen.Is er
in dit digitale tijdperk nog animo en tijd om met
elkaar, ouderen en jongeren, over wezenlijke
vragen van het leven te praten?
De avond werd ingeleid door André Droogers, emeritus hoogleraar
culturele antropologie aan de VU, gespecialiseerd in religieonderzoek.
Hij stelde dat mensen continu in spelen verwikkeld zijn. Een spel
definieert hij als: het vermogen tegelijk twee ordeningen van de werkelijk
te hanteren. Een andere stelling was: de marge is een religieuze kweekplaats. Hoe vaak zien we niet dat in geschriften belangrijke gebeurte
nissen plaatsvinden in een woestijn of een afgelegen klooster?
Na de inleiding van André Droogers zijn de aanwezigen in groepjes met
elkaar in dialoog gegaan. Over eigen ervaringen als het gaat om het
gesprek tussen de generaties, zowel in het verleden als in het heden.
Er zijn diepgaande gesprekken gevoerd. Uiteraard zijn er grote variaties,
maar de lijn is dat in gezinnen met dialoog bewuster keuzes worden
gemaakt. Dat wil niet zeggen dat kinderen hetzelfde doen als hun ouders,
maar wel dat ze zich beter oriënteren. Er is een veilige basis nodig om het
gesprek te kunnen voeren. Een aantal mensen gaf aan dat ze eenvoudiger
met hun kleinkinderen over zingeving kunnen praten dan destijds met hun
kinderen. Je moet er echt de tijd voor nemen. Het is een illusie dat “de
jeugd van tegenwoordig” niet meer openstaat voor diepgaande dialoog.
Verslag: Govert Geldof

SLUIT JE AAN OP
FACEBOOK OF LINKEDIN
VUvereniging is nu ook via Facebook en LinkedIn
te volgen. Handig om automatisch op de hoogte
te blijven of een connectie te maken met andere
verenigingsleden of belangstellenden.
Op Facebook zullen vooral lezingen, debatten en
andere evenementen onder de aandacht komen.
Maar ook verslagen of foto’s van evenementen
die je gemist hebt. Op LinkedIn komen ook zaken
die met het reilen en zeilen van de vereniging
te maken hebben aan bod. Op LinkedIn kan je
je ook aansluiten als je nieuwsgierig bent naar
wat andere leden doen, wat wellicht weer kan
leiden tot vruchtbare contacten, samenwerking
of kennisuitwisseling.
EN DE WEBSITE NATUURLIJK…
De website blijft onverminderd de stevige basis
van alle informatie die er over VUvereniging te
vinden is. Hier zal ook vanuit onze sociale media
nog regelmatig naar worden doorverwezen.
Ga naar: www.facebook.com/vuvereniging
www.linkedin.com/company/vuvereniging
NIEUWSBRIEF VUVERENIGING
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15/01/2017

Angst en vertrouwen in de gezondheidszorg (met Cees Hertogh)
Tijd: 11:00-12:15 uur. Locatie: Oude Kerkje, Kortenhoefse Dijk 168, Kortenhoef

20/02/2017

Bert Keizer kijkt terug
Tijd: 20:00 uur. Locatie: Ruïnekerk, Raadhuisstraat 1, Bergen (NH)

07/03/2017

Festival met Ernest van der Kwast
Tijd: 17:30-22:00 uur. Locatie: Vrije Universiteit, foyer hoofdgebouw

19/03/2017

Angst en vertrouwen in de literatuur (met Ernest van der Kwast)
Tijd: 11:00-12:15 uur. Locatie: Oude Kerkje, Kortenhoefse Dijk 168, Kortenhoef

04/04/2017

Martin Luther King lezing
Tijd: 19:30 uur. Locatie: Vrije Universiteit, auditorium

11/04/2017

Abraham Kuyperlezing door Ernest van der Kwast
Tijd: 20:00 uur. Locatie: Westerkerk, Amsterdam

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

BERT KEIZER
KIJKT TERUG
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Op maandagavond 20 februari vertelt Bert
Keizer in Bergen (NH) over zijn nieuwste boek
Vroeger waren we onsterfelijk. Een avond vol
anekdotes, humor, levenslessen en discussie.
Als gepensioneerd verpleeghuisarts en nu werkzaam bij de
Levenseindekliniek is het voor hem een mooi moment om een
tipje van de sluier op te lichten over zijn leven en werk in zijn
nieuwste bundel met verhalen, beschouwingen en
herinneringen.
Leven is behelpen, vindt hij, en vanuit die grondhouding heeft
hij dingen te zeggen over geloof en literatuur, filosofie en
geneeskunde. Met wat hulp van zijn persoonlijke favorieten
- Beckett, Wittgenstein, William Osler - slaagt hij erin om net

iets meer te lachen dan te huilen. Keizer: “Als er iets is dat ik
probeer overeind te houden, dan is het de troost van filosofie,
literatuur en geneeskunde – stuk voor stuk regionen waar
uitzonderlijk goed gedacht, gehuild en gelachen kan worden”

TOT SLOT VAN 2016

Wij wensen al onze leden, zij die interesse hebben getoond of op één of andere manier hebben
bijgedragen aan onze doelen een mooie kerst, een goede jaarwisseling en een inspirerend 2017 toe.
Willem Schoonen, voorzitter

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL ONTVANGEN?

Stuur dan een e-mail met je gegevens naar vereniging@vu.nl. Ook afzeggingen gaan via dit e-mailadres.
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