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Er komt weer een ontmoetingsbijeenkomst voor leden aan
Schrijf je nu al in!
VUvereniging organiseert op zaterdag 24 juni weer een bijeenkomst voor alle leden.
Deze bijeenkomst zal bestaan uit een netwerklunch plus een lezing en discussie over
een actueel thema. Je kunt je nu al opgeven voor deze bijeenkomst. Stuur een mail
naar vereniging@vu.nl en vermeld daarbij: ontmoetingsbijeenkomst 24 juni, naam
en telefoonnummer. Houd de website-agenda in de gaten voor nieuws over het
programma van die dag.

IN MEMORIAM
Begin dit jaar bereikte ons de droeve
berichten van het overlijden van twee
leden die een belangrijke rol voor
VUvereniging hebben gespeeld.
Op 21 december 2016 overleed
Egbert Wesselink, oud-penningmeester van de vereniging. Op 13 januari
j.l. overleed Piet Kruijsse, welke
gedurende 20 jaar algemeen secretaris van VUvereniging is geweest.

NIEUW OP DE WEBSITE:
SPRAAKMAKENDE
BOEKEN
Bij veel van onze evenementen geven
auteurs een lezing over hun laatst
verschenen boek, of over een boek
waarvan het onderwerp in de actualiteit
is. Op onze website vind je een overzicht.
Laat je inspireren!
www.vuvereniging.nl/boeken

NIEUWE LEDENRAAD
MAAKT KENNIS
Op zaterdag 8 april zal de toekomstige
Ledenraad een eerste kennismakings
bijeenkomst hebben. Naast het handen
schudden en elkaar leren kennen is er ook
een stevig inhoudelijk programma waarin
onder andere veel informatie over de
vereniging gedeeld wordt.
Op 24 juni zal de overdracht van de oude
naar de nieuwe Ledenraad plaatsvinden,
die vervolgens vanaf 1 juli aan de slag gaat.

GEZOCHT: VRIJWILLIGE
PROGRAMMAMAKERS IN
HEEL NEDERLAND
Wil jij samen met ons lezingen en
debatten organiseren over allerlei
actuele thema’s? Heb je affiniteit met
wetenschap, vind je het leuk om je te
verdiepen in diverse onderwerpen,
heb je organisatietalent en wil je je
inzetten voor de PR? Stuur dan een
mail naar vereniging@vu.nl

We gedenken hen met genegenheid
en zijn dankbaar voor de inzet die zij
getoond hebben voor onze vereniging.
Namens het bestuur, Willem
Schoonen

NIEUWSBRIEF VUVERENIGING

1

VERTREKKEND LID LEDENRAAD
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Wil Hamberg

actieve leden, kwaliteit en
betrokkenheid.

“Laat duizend
bloemen bloeien”
Na 12 jaar haar diensten te hebben
aangeboden aan VUvereniging treedt
Wil Hamberg per 1 juli terug als lid van
de Ledenraad. Hoe is het haar vergaan
en heeft ze nog goede adviezen voor de
vereniging?

Waar wel nog iets te halen valt is dat
we meer probleemgericht kunnen
werken. Waar zit de vraag naar kennis,
verdieping en inzicht? Wie kunnen dat
leveren? Ik zie ons wel in die
makelaarsrol.

WAAROM BEN JE LID GEWORDEN
VAN VUVERENIGING?
De nestgeur! Dat was voor mij de
grootste motivatie. Toen Gezien
Ridderbos vroeg of belangstelling had
om lid van een regiocomité te worden,
heb ik daar ja op gezegd. Van daaruit
ben ik in de Ledenraad gekomen. Ik heb
politicologie gestudeerd aan de VU en
vind de verbinding tussen kennis
ontwikkeling en maatschappij enorm
belangrijk.

WAT IS DAAR VOOR NODIG?
Samenwerking. Ik zie voor de vereniging en de instellingen veel mogelijkheden om elkaar te versterken,
bijvoorbeeld op het terrein van alumnirelaties en probleemgericht werken.
Ieder heeft goede redenen om de
relatie met de maatschappij op zijn
eigen manier vorm te geven, maar ik
denk dat er samen meer uit te halen is.
Om die samenwerking te faciliteren zijn
er mensen nodig die beide ‘werelden’
begrijpen. Mensen die voldoende weten
om de goede vragen te kunnen stellen
en de antwoorden te kunnen begrijpen
van zowel de vereniging als ook van de
instellingen. Zij kunnen de bruggen
slaan.

GEBEURT DAT GENOEG, DIE
VERBINDING?
Daar is geen norm voor. Je kunt niet in
absolute zin zeggen wanneer het
genoeg is of te weinig. Waar het om
gaat is dat we ons ten doel hebben
gesteld om die verbinding te maken, of
te zíjn. De VU en VUvereniging zijn er
om dat te faciliteren.
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GAAN WE VOOR DE 10.000 LEDEN?
Nee, dat is niet meer van deze tijd.
Het gaat niet om aantallen, maar om

WAAROM STOP JE ERMEE?
We hebben al veel bereikt met
gemotiveerde mensen. Noem een
meerjarenplan, governancediscussie,
herstructurering. En ik heb het oprecht
met plezier gedaan, maar toen ik me
vorig jaar naar het bestuur iets hoorde
herhalen dat ik tien jaar geleden ook al
aan de orde stelde dacht ik: ‘als dit idee
de afgelopen 10 jaar niet tot wasdom is
gekomen en ik weet nog steeds niks
beters te bedenken, dan wordt het tijd
om weg te gaan’. Op zo’n moment zit je
er te lang. Tijd voor frisse blikken.
IS HET MISSCHIEN OOK EEN KWESTIE
VAN SCHAALGROOTTE OF TEVEEL
COMMISSIES?
Nee, nee, juist niet! Laat duizend
bloemen bloeien. Er zitten zoveel
mensen met eigen netwerken en
kennis in de vereniging. Wat mij betreft
worden er juist voor allerlei onderwerpen commissies ingericht. Dat vergroot
de betrokkenheid van de deelnemers in
het netwerk alleen maar.
Betrokkenheid levert naast kennis ook
draagvlak. Prioriteitsstelling en
samenhang mag je van het bestuur
verwachten, die voor de inhoud kunnen
putten uit wat (groepen) mensen al dan
niet via commissies aanleveren.
NOG IETS WAT GEVRAAGD MOET
WORDEN?
Nee, maar wat ik nog wel wil zeggen:
de verhalen van de VU-medewerkers,
die in de Ledenraad kwamen vertellen
over werk, en de rol die de waarden
waar de VU voor staat daarin speelt,
waren voor mij zeer waardevol. Ik heb
het zeer gewaardeerd dat zij bereid
waren op zaterdagochtenden te komen
opdraven om hun verhalen met ons te
delen.

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

NEWCONNECTIVE
Stichting NEWConnective wil studenten
een platform bieden voor inspiratie en
dialoog over levensvragen. Het is
gratis, laagdrempelig en staat open
voor alle studenten, ongeacht hun
achtergrond of levensovertuiging.
Aan het woord is Mark Bos, programmamaker en life-counselor.
“Studenten zijn erg op zichzelf aangewezen. De omgeving is individualistisch, prestatiegericht en de focus is
steeds meer gericht op sociale media.
Er moet aandacht voor zijn hoe daar
mee om te gaan. Betekenisloosheid of
eenzaamheid liggen op de loer. Soms
komen mensen er niet meer aan toe
om essentiële vragen te doordenken of
eens rustig te praten over een keuze
waar ze voor staan. Wat wil je bijvoorbeeld na je studie, wat wil je écht?
Wat we bij NEWConnective (NC) doen is
het organiseren van activiteiten of
workshops over levensvragen, cultuur
of persoonlijke ontwikkeling, soms met
een vast thema. En we bieden individuele counseling.
Ik heb zelf Humanistiek gestudeerd,
een studie waar levensbeschouwing en
persoonlijke ontwikkeling zo’n beetje
de kern van de materie vormen. Toen ik
op Twitter zag dat ze bij NC nog iemand
nodig hadden heb ik niet geaarzeld; een
droombaan!

NC organiseert activiteiten waarbij
studenten elkaar ontmoeten en in
gesprek komen. Dat kan bijvoorbeeld
met ons Grote Vooroordelen Diner of
een retraiteweekend. We ontwikkelen
ook samen met studenten activiteiten;
dat werkt echt goed en is zeer effectief.
Persoonlijke counseling is niet meteen
zo zwaar als een psycholoog en je hoeft
ook niet naar het studentenpastoraat
als je daar toevallig niks mee hebt.
Counseling is niet: coachen, of tips
geven hoe het moet, met lijstjes of
schema’s die je moet doorlopen. Het is
reflecteren op je vraag of probleem

met hulp van iemand anders. Het helpt
om dingen eens rustig op een rijtje te
zetten en zo verder te komen.
We willen er graag voor iedereen zijn.
Hoe je er uit ziet, waar je vandaan komt
of wat je achtergrond ook is: het maakt
niet uit. We leven in een wereld die
divers is. Met de komst van Nora
Asrami binnen ons team hebben wij
onze eigen diversiteit nog eens extra
versterkt.
Zeventig tot tachtig procent van de
studenten bereiken we via Facebook,
maar nu ook steeds meer met mondop-mond reclame. We gaan ook naar
introductiedagen en staan daar dan
met onze pop-up mobiele huiskamer.
Echt heel grappig.
Meer info: www.newconnective.nl of
facebook.com/newconnectiveamsterdam

UITGELICHT

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE,
ROBOTISERING EN ONZE TOEKOMST
Robots zullen ons leven veranderen en
we zullen dat gewoon gaan vinden.
We gaan sociale relaties met ze aan,
van ze houden, haten en blij met ze zijn.
Ze zullen een diepe impact op ons

dagelijks leven hebben. Wat zal de
kunstmatige intelligentie in de toekomst brengen? Hoe houden we als
mens controle?
Prof. Frank van Harmelen
(VU Amsterdam) en dr. Marcel Heerink
(Windesheim) houden op 21 maart in
Lelystad een boeiend betoog over deze
materie.
Toegang leden VUvereniging gratis.
Aanmelden via e-mail:
andries.greiner@gmail.com
NIEUWSBRIEF VUVERENIGING
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Column van Willem Schoonen
van een paard. De maagd werd verbannen naar het zegel dat
op officiële documenten prijkt.
Het was de tijd dat er aan een merk gebouwd moest worden
en een bijbehorende huisstijl. Universiteiten, schetst Flipse,
gingen vanaf de jaren tachtig mee in het merkdenken dat
bedrijven eigen was. Hun bescheiden afdelingen voorlichting
dijden uit naar omvangrijke diensten voor marketing en
communicatie, en de budgetten voor dit doel groeiden in
korte tijd van enkele tonnen per jaar naar vele miljoenen.
Werving was het oorspronkelijke doel, of in de geest van de
tijd: ‘het vergroten van het martkaandeel onder aankomende
studenten’. De universiteiten wilden zich in deze concurrentiestrijd van elkaar onderscheiden. Maar omdat ze allemaal
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“Omdat universiteiten allemaal hetzelfde pad van
de marketing volgden, en vergelijkbare
reclamebureau’s inhuurden, kregen ze slogans
die volstrekt inwisselbaar waren.”

EEN LEVENSGEVAARLIJK BEEST
Grifis, seit Jacob van Vitri
dattet een vremt vogel si,
so groot datsi den man bestaen
ghewapint, en te doot slaen.
Zo dichtte Jacob van Maerlant (1235-1300): ‘De griffioen,
zegt Jacob van Vitry, dat is een zonderlinge vogel, zo groot
dat ze mensen aanvallen, die gewapend zijn, en ze doden’.
De griffioen was geen katje om zonder handschoenen aan
te pakken. Het mythische dier had een reputatie van
onverschrokken kracht en macht. Daarmee wist hij het te
schoppen tot symbool van de Romanovs, de Russische
tsarenfamilie, tot embleem van een Belgisch helikopter
sqaudron, en in 1989 tot huisdier van de Vrije Universiteit.
Universiteitshistoricus Ab Flipse doet in een nog te publiceren artikel uit te doeken hoe de ‘maagd in de tuin’, die door
oprichter Abraham Kuyper tot symbool van de VU was
verheven, werd ingeruild voor een fabeldier dat het lijf had
van een leeuw, kop en vleugels van een adelaar en de oren
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hetzelfde pad van de marketing volgden, en vergelijkbare
reclamebureau’s inhuurden, kregen ze slogans die volstrekt
inwisselbaar waren. Om die marketing aan de kaak te
stellen, organiseerde het Platform Hervorming Nederlandse
Universiteiten twee jaar geleden de verkiezing van de domste
universitaire reclameleus. De VU gooide hoge ogen met
‘verder kijken’ (dat bovendien een onhandige Britse vertaling
had gekregen in ‘looking further’), maar de verkiezing werd
gewonnen door Groningen, met het onsterfelijke ‘Born
leaders reach for infinity’.
Identiteit loste op in een corporate identity die, schrijft
Flipse, slechts losjes verbonden was met enkele noties uit de
traditie. Er was aan de VU debat over haar wortels en
identiteit, maar dat woedde slechts uit kleine kring, en werd
overschaduwd door marketinggeweld en merkontwikkeling.
“De vaak moeizame omgang met het verleden en worsteling
met de identiteit kon hierdoor worden geparkeerd”, aldus de
universiteitshistoricus. Zijn relaas eindigt echter toch nog
positief. Lees maar.
P.S. Het artikel van Ab Flipse wordt gepubliceerd in de
bundel ‘Universiteit en identiteit’ (L.J. Dorsman en
P.J. Knegtmans red.), maar is binnenkort te vinden op
www.geheugenvandevu.nl evenals filmpjes over de introductie van de griffioen, en veel meer fascinerend historisch
materiaal.

TERUGBLIK

‘IK VOND GENEESKUNDE EEN
NARE STUDIE, MAAR HET VAK IS
GEWELDIG’

WILLEN WE LEVEN AAN
JAREN TOEVOEGEN OF JAREN
AAN HET LEVEN?

Op 20 februari was Bert Keizer in Bergen NH om te spreken
over zijn nieuwste boek Vroeger waren we onsterfelijk; een
bundel met verhalen, beschouwingen en herinneringen. Zo’n
150 mensen waren naar de Ruïnekerk in Bergen gekomen
om naar deze humorvolle meesterverteller te luisteren.
In de discussie met het publiek komen allerlei weetjes en
tips rond dementie en de afwegingen om wel of niet eutha
nasie toe te passen aan de orde.
Leeftijd is een belangrijke factor in het krijgen van dementie.
Zo’n 50% van alle 90-plussers krijgt de ziekte. Sinds de
opkomst van de scan is dementie interessant geworden voor
de neurologie. Er zijn inmiddels zo’n 38.000 artikelen over
dementie verschenen. Men is echter nog geen stap verder
gekomen in de genezing van de ziekte.
Het wel of niet euthanaseren van dementiepatiënten hangt
volgens Keizer niet af van de aanwezigheid van een wils
verklaring van de patiënt. Hij kijkt zelf als arts in de
Levenseindekliniek altijd naar de situatie van de patiënt op
het moment zelf. Hij adviseert het publiek wel om een jonge
zegsman of -vrouw te zoeken die voor je kan optreden als je
zelf dementiepatiënt wordt. Het liefst een kind of kennis,
maar nog beter is een kleinkind.
De complete tekst van deze terugblik is te vinden op
www.vuvereniging.nl/terugblikken

TERUGBLIK MAMA TANDOORI
FESTIVAL TE ZIEN OP FACEBOOK
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Cees Hertogh, hoogleraar ethiek van de zorg voor
kwetsbare ouderen van het VUmc besteedde in zijn lezing
op 15 januari in Kortenhoef veel aandacht aan de geringe
aandacht en tijd die wordt besteed aan ouderenzorg tijdens
de opleiding geneeskunde.

Kennis rond ouderengeneeskunde en palliatieve zorg moet
men als arts via bijscholing verwerven. Artsen willen
genezen, zijn curatief en handelend ingesteld en vinden het
moeilijk om zich palliatief en afwachtend op te stellen.
Behandelingen na te laten is voor hen moeilijk, zelfs als de
patiënt dat wil.
Maar willen we altijd levensverlenging, en tot welke prijs?
Zoals de KNMG en anderen voor hen signaleerde: artsen
zullen samen met patiënten doelen moeten opstellen en
beter leren communiceren. Ze moeten aan oudere patiënten
vragen: ”Wat is voor u belangrijk in deze fase van uw leven?”
Jonge artsen zullen goed gecoacht moeten worden en leren
omgaan met de eindigheid van het leven en alle emoties die
dat met zich meebrengt. Ook zullen artsen zich meer bewust
moeten zijn van de ambivalentie tussen ziekte en de zieke
mens. Artsen met angst voor de dood behandelen vaak
langer dan artsen die daar meer ervaring mee hebben.
Veel kwetsbare ouderen worden vaak overbehandeld en
krijgen in sommige gevallen ook te veel medicijnen.
Daardoor komen ze vaak bij de spoedeisende hulp terecht en
liggen vaak in het ziekenhuisbed. Er is dus veel te doen en te
verbeteren in de artsenopleiding. Hopelijk duurt die cultuuromslag niet al te lang meer.

Ga naar facebook.com/vuvereniging en bekijk de foto’s van
dit evenement.
NIEUWSBRIEF VUVERENIGING
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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

21/03/2017

Kunstmatige intelligentie, robotica en onze toekomst
Tijd: 20:00 uur. Locatie: Theater Posa, Kempenaar 1-10, Lelystad

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

05/05/2017

Vrijheidsmaaltijd op de VU
houd de agenda in de gaten voor nadere details

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
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NASRDIN DCHAR HOUDT MARTIN LUTHER KING LEZING OP DE VU
Acteur Nasrdin Dchar geeft 4 april op de VU de
Martin Luther King Jr. Lezing met de titel Een
Droom voor Iedereen. Dchar houdt een pleidooi
voor saamhorigheid in onze diverse samenleving
om polarisatie en angstcultuur tegen te gaan. In
dit avondprogramma treedt ook rapper Akwasi op
en spreekt Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar

theologie en samenleving (VU). Moderator is
journalist Hella van der Wijst. Deze jaarlijkse
lezing is ter nagedachtenis aan het werk van
Martin Luther King en om zijn gedachtengoed in te
zetten tegen discriminatie in actuele discussies.
Meer informatie en aanmelden:
www.vu.nl/mlklezing

ABRAHAM KUIJPER LEZING OP 11 APRIL IN DE WESTERKERK
Een open samenleving waar iedereen welkom is,
ook vluchtelingen, is geen vanzelfsprekendheid.
Die vraagt om lef, tolerantie en nieuwsgierigheid
van iedereen. De Vrije Universiteit Amsterdam is
een voorloper in Nederland als het gaat om het
opnemen van vluchtelingstudenten. In de
Abraham Kuyper Lezing staan dit jaar deze
studenten en het terugbrengen van de menselijke
maat in het vluchtelingenvraagstuk centraal.
Gastheer Ernest van der Kwast, de Vrije Schrijver
van de VU, interviewt studenten over hun drijf
veren, plannen en dromen voor hun leven in
Nederland en er zijn muzikale optredens door
vluchtelingstudenten. Daarnaast zijn er bijdragen

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL ONTVANGEN?

van Halleh Ghorashi, VU-hoogleraar Diversiteit,
Thomas Spijkerboer, VU-hoogleraar Migratierecht
en politiek filosoof Tamar de Waal.
BUNDEL ERNEST VAN DER KWAST
Ter gelegenheid van deze bijeenkomst wordt de
bundel van Ernest van der Kwast waarin hij de
verhalen van vier vluchteling studenten optekent
uitgereikt door Vinod Subramaniam, rector
magnificus Vrije Universiteit Amsterdam en
Mardjan Seighali, Stichting voor VluchtelingStudenten UAF. Ook alle aanwezigen van de
Abraham Kuyper Lezing krijgen deze bundel.
Aanmelden via: www.vu.nl/akl

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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