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WORD LID VAN DE
OUDSTUDENTENBOND VUB
Steun OSB en geniet van alle ledenvoordelen!
Lid worden kan zeer eenvoudig, namelijk door één van volgende bedragen te storten op rekeningnummer BE33 0353 7600 1646 met
als mededeling “Lidgeld 2017”, gevolgd door je naam en voornaam (en eventueel die van je partnermembership).
OSB-lidmaatschap							35 euro
OSB-lidmaatschap met steun aan Studiekring Vrij Onderzoek			

35 + 2,50 euro

OSB-lidmaatschap met steun aan Union des Anciens Etudiants de l’ULB		

35 + 7,50 euro

Partnermembership: 2 leden met eenzelfde domicilie zijn allebei lid		

55 euro

Ingenieurs worden bij OSB-lidmaatschap ook automatisch lid van BrEA, apothekers bij OSAB en alumni uit de Letteren en Wijsbegeerte
bij L&W alumni.

GIFTEN
Je kan ook een gift doen aan OSB. Voor giften van meer dan 40 euro wordt een fiscaal attest uitgereikt, waarmee je een belastingvoordeel hebt van 45% op deze som. Een gift kan gestort worden op rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 op naam van Steunfonds
VUB-OSB, met de exacte mededeling: GIFT78638DCINK2***** + naam en voornaam.
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VERLICHTING BIJ DE VLAAMSE
STUDENTEN IN DE 19E EEUW
Door het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA)
Het Brussels Studentengenootschap (BSG) heeft sinds de oprichting in 1856 de verlichting in het hart gedragen. Verlichting, vrijzinnigheid en vrijheid gaan natuurlijk hand in hand en vooral in het laatste kwart van de 19e eeuw verwijst
de kring in haar naam naar dat ideeëngoed. Van 1877 tot 1880 is de
kring werkzaam onder de naam Vrijzinnige Studentenkring. In 1882
gaat de kring verder onder de naam Vlaamsche Vooruitstrevende
Studentenkring Brussel - Geen Taal Geen Vrijheid. In de politieke en
culturele acties die hieruit voortvloeien is de verlichting, maar ook
de romantiek, nooit ver weg. Deze groep studenten valt op door
haar strijdvaardigheid en haar vele acties.
In het Guldenboek van de kring staan haar verordeningen en
programma, de ‘geloofsbelijdenis’, jaarverslagen, ledenlijsten,
foto’s, enz. De verspreiding van vooruitstrevende gedachten
wordt in het begin van het boek expliciet vermeld als doel. Een
prachtige tekening van een fakkel uit het Guldenboek toont aan
hoe belangrijk het Vrij Onderzoek reeds van bij het begin is voor de
leden van de kring.
De Geloofsbelijdenis, die alle leden moesten ondertekenen, bevat tal van
idealen typisch voor de Verlichting: een sterk gevoel voor sociale gelijkheid
en rechtvaardigheid en het belang van kennisuitbreiding voor alle ‘standen’ en
onderwijs in de volkstaal.
Deze tekst van de ‘Geloofsbelijdenis’ bewijst dat de kring aansluit bij één van de belangrijkste filosofen van de verlichting: Denis Diderot.
Met zijn Encyclopédie wilde hij alle mensen de mogelijkheid geven om hun kennis te vermeerderen. Een breed verspreide kennis zou
volgens hem de gangbare denkwijzen van mensen veranderen. Zijn stelling was dat de mensen van nature gelijk zijn en de Encyclopédie verkondigde de doctrine dat het grootste belang van de regering van een land bij het gewone volk hoort te liggen. Deze stellingen
werden in de Franse standenmaatschappij als revolutionair en gevaarlijk gezien en zijn op het einde van de 19e eeuw nog altijd strijdpunten, die nog lang niet verwezenlijkt zijn.

Een stuk uit de ‘Geloofsbelijdenis’.

De fakkel: Vrij Onderzoek was vanaf het begin
van groot belang voor de leden van de kring.
De verspreiding van vooruitstrevende gedachten als doel van de vereniging.
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VAN DE VERLICHTING TOT
RELIGIEUS TERRORISME
Een interview met prof. Stan Maes
door Maya Richard

Professor Stan Maes is hoogleraar in de klinische en de gezondheidspsychologie in Leiden. In 2016 bekleedde hij de leerstoel Willy Calewaert aan de faculteit psychologie en educatiewetenschappen van de VUB, georganiseerd door deMens.nu. Hij heeft zijn inaugurele
reden gehouden onder de titel ‘Van de Verlichting tot Religieus Terrorisme, een psycho-educatieve visie’. Onder dezelfde titel heeft
hij ook een boek geschreven. Dit boek, vooral geschreven voor zijn studenten, zal binnenkort verschijnen en wij konden hem alvast
interviewen.
Waarover gaat het boek precies?
Mijn boek vertrekt vanuit de Verlichting
en de verlichtingsprincipes. Eerst geef
ik een overzicht van de belangrijkste
verlichtingsdenkers en hun invloed.
Daarnaast toon ik ook de gevolgen
van de Verlichting op de maatschappij.
Het komt eigenlijk neer op een soort
van geloof in de goedheid van de
mensen, het geloof in zijn of haar
mogelijkheden tot zelfontplooiing. Je
kan spreken van een sterk optimisme
binnen het Verlichtingsdenken. Dit
optimisme is wel gerelativeerd door
o.a. het Marxisme, Darwinisme en niet
op zijn minst in de psychologieleer van
Freud. Deze stromingen bepalen immers
dat de mens helemaal niet zo vrij is. De
genetica, de werkomstandigheden,
de levensomstandigheden enz.
beperken allemaal onze vrijheid.
Desondanks deze relativering zijn de
gedragswetenschappen, de psychologie
en de educatiewetenschappen er toch
in geslaagd de idealen van de Verlichting
verder uit te bouwen.
Wat is precies de invloed van het
verlichtingsdenken op de psychologie en
educatiewetenschappen?
Een belangrijk gevolg van de Verlichting
is de toegang tot onderwijs en educatie
voor iedereen. Dat was daarvoor alleen
weggelegd voor bepaalde groepen en
mensen. Vanaf de Verlichting werd de
stimulatie van persoonlijke ontwikkeling
voor iedereen een belangrijk ideaal.
Mede dankzij de Verlichting is het
onderwijs ondertussen veel veranderd. Pas
op, de veranderingen gaan natuurlijk wel
heel langzaam.
Wanneer je als opvoeder of begeleider
werkt, dan moet je uitgaan van de
belangstelling van de leerlingen en niet
vanuit vakmatige structuren. Je moet
hen leren denken. Ze moeten zelf leren
oordelen en dingen in vraag stellen.
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Prof. Stan Maes

Zo zijn ze gewapend tegen bepaalde
handelingen of bepaalde groepen
in de samenleving die hen proberen
te domineren. Hierover waren de
voorvechters van de Verlichting zoals
John Locke of Comenius het eens. Je
moet je leerlingen opvoeden tot kritische
burgers die moreel correct kunnen
handelen en tolerant zijn naar anderen
toe. Comenius heeft dat nog het meest
duidelijk gemaakt toen hij schreef over de

kunst om aan iedereen alles te leren. Dat
was toen ongehoord, dat was ‘vloeken
in de kerk’ . Waarom zou iedereen alles
moeten leren? Neen, alleen bevoorrechte
kinderen hadden hier baat aan. Het is
duidelijk dat de educatiewetenschappen
zonder het Verlichtingsdenken er
vandaag heel anders zouden uitgezien
hebben, of misschien zelfs helemaal niet
bestonden.

Je hebt het in je boek ook over de Islam
en de Verlichting. Heeft de islam dan ook
een Verlichtingsperiode gekend?
De Islam heeft inderdaad meerdere
belangrijke denkers gekend, vooral vanaf
de 11de tot en met de 13de eeuw. Dat is
dus wel al een hele tijd geleden.
Bij ons is na de val van het Romeinse Rijk
en bij het ingaan van de middeleeuwen
de wetenschappelijke kennis tot een soort
stilstand gekomen. Veel kennis van de
oudheid was verloren. Het waren eigenlijk
de islamitische wetenschappers die de
kennis terug introduceerden. Niet enkel
de filosofie, zoals Plato en Aristoteles, maar
ook de geneeskunde, de sterrenkunde,
de wiskunde, de alchemie, enz. Sommige
van die verlichtingsgeesten gingen
zelfs heel erg ver. Er waren bijvoorbeeld
extreme antireligieuzen. Dat kunnen we
ons nu niet meer voorstellen. Auteur Abul
`Ala Al-Ma`arri schreef al in de 11de
eeuw dat er ‘mensen met godsdienst,
maar zonder hersenen’ en ‘mensen met
hersenen en zonder godsdienst’ zijn. Dat
is natuurlijk heel verregaand voor die tijd.
Je moet dat ook wel relativeren, want hij
was echt een buitenbeentje. Hij is echter
geen kopje kleiner gemaakt en dat is op
zich wel merkwaardig. De huidige Islam
heeft een moeilijke relatie tussen rede en
geloof. Al moeten we wel onthouden dat
er grote verschillen tussen de verschillende
Islamlanden bestaan en ze dus zeker niet
op één hoop gegooid mogen worden.

en regio’s, door het internet(zeker
niet te onderschatten!), de rol van de
multinationals en (last but not least) het
vluchtelingenprobleem. Er ontstaat een
gevoel van controleverlies.

Islam is dus moeilijk verzoenbaar met het
verlichtingsdenken?
Er zijn wel degelijk Islamtheologen die het
denken centraal stellen. Het probleem
van het denken centraal te stellen,
is dat je de beginselen van de Koran
gaat verwerpen of in vraag stellen. Het
spreekt voor zich dat dit denken op sterk
gespannen voet leeft met het overgrote
gedeelte van de Islamgemeenschap.

We hebben gemeenschappelijkheden
met bepaalde groepen. Biologische
afstamming, historische herinneringen,
gemeenschappelijke taal en cultuur.
Wij zijn wij en die ‘anderen’ zijn dat niet.
Het grote probleem is dat hier vaak
fundamentele verlichtingswaarden
worden aangetast, zoals individuele
vrijheid van mensen, gelijkwaardigheid en
solidariteit.

U zegt in uw boek het volgende: ‘Extreem
nationalistische tendensen tasten de
Verlichtingswaarden minstens even sterk
aan en verscherpen de tegenstelling
tussen verschillende bevolkingsgroepen’.
Kan u dit verduidelijken?
Ik heb het nu veel over terrorisme en
het zich afzetten tegen het westen.
Dat is duidelijk een probleem, maar
ik denk dat aan de andere kant het
extreemnationalisme minstens even erg
is. Dat is populisme. Men speelt in op
de angst voor verlies aan identiteit en
zelfbeschikking dat bij de bevolking heel
erg leeft. Deze angst wordt gevoed door
het enorme globaliseringsproces, de
invloed van de Europese Unie op lidstaten

Dragen extreemnationalistische groepen
dan bij tot culturele problemen zoals
radicalisering?
Bepaalde partijen dragen bij tot
het radicaliseren van bepaalde
bevolkingsgroepen. Dat betekent niet
dat zij de enige reden zijn en daar alle
schuld aan hebben. Je kan wel stellen dat
bepaalde partijen de radicalisering op de
spits drijven en het sommige groepen wel
heel erg moeilijk maken.

Spannende tijden voor
Vrij Onderzoekers!
Eén ding is zeker, wat we nu beleven in ons
democratisch bestel zal de geschiedenis

Is deze controle dan belangrijk?
Controle op het eigen leven hebben,
is een fundamentele behoefte van
de mens. Wanneer je het gevoel krijgt
dat dit niet meer mogelijk is, krijg je
de neiging om je je los te maken, te
distantiëren van al deze zaken. Het zich
losmaken uit Europa, losmaken van de
overkoepelende natiestaat als die niet
doet wat ze eigenlijk willen. Het zich los
maken van de vluchtelingenstroom.
Nationalisme is in vele gevallen een
vorm van sweet revenge, want in alle
gevallen is er een soort van verdrukking
of vernedering. Nationalisme is eigenlijk
altijd emotioneel en zelden rationeel.
De nationalistische partijen proberen de
identiteit te versterken met de creatie
van een vijand. Dit kan de Europese
Unie zijn, in het geval van de Brexit, de
vluchtingen en noem maar op. We
leven allemaal in onze eigen groep en
hebben vooroordelen tegenover andere
groepen. Dat is op zich normaal, maar
dat wordt een probleem als we morele
grenzen gaan overschrijden. Het wordt
een probleem wanneer we niet alleen
meer in gedachten handelen, maar ook
in daden.

van de Wikipediapagina's ingaan! Brexit,
de opkomst van complete outsiders
zoals Bernie Sanders, de overwinning
van Donald Trump, Viktor Orbàn, de
eurosceptische opmars, … Wat zal er
volgen? Een confederalistisch België?
Boeiende uitdagingen staan ons op te
wachten, en liever vroeg dan laat (?)!
Dat we het onverdoofd slachten en het
dragen van een boerkini als de grootste
maatschappelijke kwesties van onze tijd
beschouwden, is alleen maar bewijs van
hoe saai onze politiek aan het worden was.
Nu dreigt ons ecosysteem én onze huidige
visie op democratie verloren te gaan. Als
dit geen spannende wake up call is, weten
we het ook niet!
Waarom staat VO te springen van vreugde,
vraagt u zich af? Wel, omdat mensen nooit
zo creatief en kritisch moeten denken als
wanneer hun comfort bedreigd wordt!
Met het borrelen van onze samenleving
naar een absoluut kookpunt, komen
interessante belletjes naar boven. Wat als
we de democratie heruitvinden? David
Van Reybrouck staat hier te popelen! Een
basisinkomen voor iedereen? Een soort
Tobintaks op wereldvlak waarmee men
een basispensioen voor iedereen kan
betalen? Zal dit de overbevolking kunnen
stoppen? En waarom moeten we eigenlijk
nog 8 uur per dag werken? Binnenkort
enkel zelfrijdende auto’s op de openbare
wegen toelaten? Wat met onze particratie,
roepen de Piraten!
Er is voor elk wat wils, en ook VO doet
mee! Met onze ULB-homologen van
Librex zullen we in maart namelijk een
groot event organiseren waarmee we
democratie in al haar facetten zullen
belichten. België federaal of confederaal?
De EU doorduwen, neerschieten of
radicaal veranderen? Plaats voor partijen
of burgerinitiatieven? Moeten burgers nu
samenzitten en tot een consensus komen of
moeten ze strijden voor hun ideeën?
Antwoorden hebben we niet… maar wel
argumenten! Hou het dus goed in de gaten,
want de "Dag van het Licht/Journée des

Vergaand nationalisme is dus inderdaad
een probleem. Jammer genoeg zien
populisten daar het gevaar niet van in.
Toch heeft het nationalisme Europa al
eerder tot aan de afgrond gebracht...

Lumières: Democracy & Governance" komt
eraan!
Romeo de Bellefroid
Voorzitter Studiekring Vrij Onderzoek
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OPINIE:
ZITTEN WE IN EEN TIJD VAN VERLICHTING?
De Verlichting!
Het doet ons hart
allemaal wat
sneller kloppen,
want we weten
dat het iets is waar
wij, VUB’ers en
OSB’ers, volmondig achter kunnen staan.
De Verlichting.
“Verlichting is het bevrijden van de mens uit
zijn onmondigheid, waaraan hij zelf schuld
heeft. Onmondigheid is het onvermogen
zijn verstand te gebruiken zonder leiding
van een ander. Deze onmondigheid is
eigen schuld wanneer de oorzaak ervan
niet ligt in gebrek aan verstand, maar wel
in gebrek aan moed en wilskracht, het
zijne te gebruiken zonder leiding van een
ander. Heb de moed je eigen verstand te
gebruiken!”
Met deze woorden begon Immanuel
Kant zijn onsterfelijk artikel “Beantwortung
der Frage: Was ist Aufklärung”. Meer dan
twee eeuwen later hebben deze woorden
uiteraard niets van hun waarde verloren.
Maar natuurlijk zijn de tijden veranderd.
Kant schrijft in hetzelfde artikel: ‘Wanneer
dan toch gevraagd wordt: leven wij nu
in een verlichte tijd? dan is het antwoord:
neen, maar wel in een tijd van de
Verlichting.’
Inderdaad, toen Kant dit schreef, was
de samenleving nauwelijks verlicht te
noemen. Adellijke privileges, slavenhandel,
folterbank, … die zaken waren toen nog
heel normaal. Maar doordat men toen
erover na begon te denken, werden ze in
vraag gesteld. Dat nadenken bleef niet
beperkt tot de grote principes van recht,
staat en samenleving. Ook over praktische
zaken als onderwijs, gezondheidszorg,
landbouw... werd veel nagedacht.
En hoe staan we er vandaag voor?
Leven we in een verlichte tijd? Ondanks
alles mogen we zeggen: in zekere zin,
ja. Nooit eerder is de mens zo mondig
geweest, nooit eerder is zoveel en zo ernstig
nagedacht over de problemen die de
mensheid kent, nooit eerder zijn zoveel
oplossingen voor die problemen bedacht.
Omdat die problemen enorm zijn.
Neem bijvoorbeeld de klimaat6 - BRUSSELS ALUMNI MAGAZINE

problematiek. De uitdaging is verschrikkelijk,
maar het is toch hoopgevend dat op
zulke schaal wereldwijd wordt gesproken
over een probleem dat ontdekt is door
louter wetenschappelijk onderzoek en
waarvan de gevolgen nog niet echt
merkbaar zijn. Zo zouden we nog andere
voorbeelden kunnen nemen. Denk
bijvoorbeeld aan de enorme voorzieningen
voor gezondheidszorg, waar enorme
budgetten voor beschikbaar zijn, of aan
de universiteiten. Neen, dat alles is niet
volmaakt en het had allemaal wat meer en
beter mogen zijn, maar toch...
We kunnen met reden zeggen dat we in
een verlichte tijd leven, of in elk geval in
een meer verlichte tijd dan de tijd van Kant.
Leven we dan nog in een tijd van de
Verlichting? Als historische periode ligt de
Verlichting al een paar eeuwen achter
ons, maar dat betekent uiteraard niet
dat er niet meer nagedacht wordt. Dat
er geen kritiek wordt gegeven op wat
er allemaal verkeerd loopt. Kijk naar de
recente massale protesten in Turkije tegen
een wetsontwerp van de regeringspartij
waarbij mannen straf voor seksueel
misbruik zouden kunnen ontlopen als ze
een (onwettig) religieus huwelijk met een
minderjarig meisje hebben gesloten. De
protesten, vooral van welbewuste vrouwen,
die het opnamen voor onmondige meisjes,
hebben het wetsontwerp op zijn minst
vertraging bezorgd. Neen, een verlicht land
kan Turkije niet meer genoemd worden,
maar de Verlichting is er nog zeker actief.
Maar laat ons niet kijken naar waar
het elders scheef loopt. Of het nu om
islamitische landen gaat, of katholieke
instellingen. Laten we voor eigen stoep
vegen.
Want we moeten opletten. Mensen,
die zich vrijzinnig noemen, die zeggen
het Vrij Onderzoek aan te hangen, die
zouden wel eens kunnen denken dat
kritiek vanuit een “verlicht” standpunt
enkel bedoeld kan zijn voor “de anderen”.
Maar dat was niet het geval in de tijd van
de Verlichting. De voorvechters van de
Verlichting bekritiseerden datgene waar
ze zelf mee waren opgegroeid, wat in hun
eigen cultuur en samenleving algemeen
aanvaard werd. Als we de Verlichting willen
verder zetten, zal het nodig zijn zich kritisch

op te stellen tegenover zaken die blijkbaar
min of meer aanvaard worden.
Wat bijvoorbeeld te denken van de
communicatie die zoveel mensen
op hun werk ontvangen over een of
andere reorganisatie van het bedrijf
(publiek of privaat, dat doet er al lang
niet meer toe), waarbij allerlei Engelse
woorden als ‘content’ en ‘assessment’, of
andere uitdrukkingen van ‘managerees’
verhullen waarom er weer iets gebeurd
waarvan we de juiste reden en de juiste
bedoelingen niet begrijpen. Akkoord,
managers moeten er zijn, maar zijn al die
onduidelijke uitdrukkingen geen vormen
van rookgordijnen en gebakken lucht die
het denken beletten en nieuwe vormen
van onmondigheid scheppen?
Eenzelfde kritische houding moeten
we aannemen in een wereld waarin
internetreuzen als Google onze keuzes
voortdurend bijsturen, waarbij we ons
laten leiden door apps waarvan we de
gehanteerde criteria niet kennen, of
waarbij de opinies van de sociale media
steeds belangrijker worden om politieke
standpunten in te nemen. Daardoor
ontstaat een digitaal conformisme, dat ons
onmondig maakt.
In de inleiding van hun zopas verschenen
Klein lexicon van het managementjargon
hebben Rudi Laermans, Lieven De Cauter
en Karel Vanhaesebrouck (geen van hen
zijn VUB-alumni) iets geschreven dat ik zeer
toevallig las toen ik over dit artikel nadacht.
Je laat je bij de hand nemen door
anderen, je vertrouwt niet langer op je
eigen vermogen om te oordelen over de
mogelijke kwaliteiten of tekortkomingen
van dit hotel of dat restaurant, zoals
beschreven op de website. Dat is
juist de perverse kern van de huidige
assessmentcultuur : het beoordelen wordt
uitbesteed. ‘Durf te denken’, het bekende
Kantiaanse dictum van de Verlichting,
komt vandaag de dag neer op ‘Durf zelf
te oordelen’ - los van de digitale overvloed
aan oordelen van onbekende anderen’.
Er is nog veel werk voor de Verlichting.
Tim Trachet

BOEKRECENSIE:
DE JIHADKARAVAAN
Ah de wevedeve, de meest verlichte week van het academiejaar.
Een hoogmis – vergeef me mijn woordkeuze – van het vrij
onderzoek en het Vrijzinnig Humanisme. Een week vol unieke
sprekers, sterke debatten, een vleugje cultuur en vooral veel
kritische denkers. Ondertussen is de Week van de Verlichting al aan
haar 7e editie toe. Niet slecht voor een hersenkronkel van “Comité
Idee”. Comité Idee was een inhoudelijke werkgroep binnen het
BSG die belast werd met – jawel – louter het hebben van ideeën.
Realiteitszin was van geen belang.
De eerste editie van de Week van de Verlichting dateert al van
het jaar 2011. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Het programma
zat te vol, er waren (te) hoge verwachtingen en de medewerkers
leden aan een chronisch slaapgebrek. Maar het was een
prachtige editie. Ik zie dat kleurrijk rijtje affiches dat elke plakoorlog
met gemak won, nog steeds voor mij . Er was een boekenbeurs,
een studentencongres, een essaywedstrijd, middaglezingen,
avondlezingen, internationale sprekers en debatten. Mijn mooiste
herinnering heb ik aan de tonzitting op zaterdagavond, een
prachtig vriendenmaal met heerlijk stoofvlees met frietjes, een
lekkere Geuze en vooral veel vrienden bij elkaar die de mooiste
liedjes uit de codex scandeerden. Doodmoe waren we, maar
genieten was het des te meer.
De editie van vorig jaar, met als thema mensenrechten, kwam
onder druk te staan door de verschrikkelijke aanslagen.
De meeste activiteiten werden toen geannuleerd, al werden de
meeste gewoon verplaatst naar een andere datum.
In 2017 komt er gelukkig een nieuwe editie.
Ik zal er zijn, u toch ook?			

Lieselotte Thys

Het boek “De Jihadkaravaan” van
Montasser Alde'emeh en Pieter
Stockmans vertelt een boeiend,
eerlijk levensverhaal van een
Belgisch-Palestijnse jongeman en zijn
zoektocht naar de waarheid in een
wereld waar hij zich nergens echt
begrepen voelt.
Als zoon van een Palestijnse
vluchteling werd de haat tegenover
Joden en Israël van jongs af in zijn
hart geplant. Hij neemt de blinde haat van zijn vader over,
maar merkt in zijn klas en bij zijn leerkrachten dat zijn kritische
instelling naar Israël toe niet in dank wordt afgenomen. Hij
besluit zich meer te informeren, maar steeds botst hij op een
muur waar geen argumenten tegen opgewassen zijn. Zeker
na de aanslagen op 11 september 2001 kan hij nog maar op
weinig begrip rekenen.
Op zijn zoektocht naar antwoorden komt hij in aanraking met
radicale denkers. Hij raakt gefascineerd door hun interpretatie
over hoe de maatschappij er zou moeten uitzien en raakt
stilaan geradicaliseerd. Gelukkig kon hij terecht bij een aantal
vertrouwenspersonen die hem in de richting van een meer
academisch pad kunnen sturen. Als gelovige en islamkenner
heeft hij zichzelf geleerd om de Koran correct te lezen.
Zijn kritische geest heeft hem gered van een geradicaliseerd
leven. Hij zet zich nu radicaal in voor de verzoening tussen
‘wij’ en ‘zij’, zodat die elkaar beter kunnen begrijpen. De
Jihadkaravaan is een verhelderend boek dat vanuit een uniek
perspectief een fascinerend verhaal vertelt. Een aanrader!

Voor het volledige programma:
ga naar https://www.facebook.com/osb.vub of kijk op pagina 9.

BINNENKORT OP DE VUB!

Lieselotte Thys

AGENDA
Ook in 2017 voorziet de Oudstudentenbond VUB weer een uitgebreid aanbod aan spannende activiteiten, boeiende uitstappen en
leerrijke vormingen. We ontdekken Brussel via de binnenwateren en de riolen, leven ons uit met een namiddag paintballen en we
doen ons tegoed aan verschillende proeverijen, zoals de klasieke oestertasting, maar ook een heuse ‘exotische steak’-tasting als
primeur. Hier vindt u alvast de activiteiten in de komende maanden:

27/01 - Nieuwjaarsreceptie
Het nieuwe jaar starten doen we naar goede gewoonte met een gezellige babbel, een
hapje en een glaasje champagne op onze nationale nieuwjaarsreceptie op vrijdag
27 januari om 19.00 uur. Plaats van de afspraak is U-residence op de VUB-campus
Etterbeek. We hopen jullie hierbij talrijk te mogen ontvangen!
De provinciale nieuwjaarsrecepties gaan door op:
13 januari, 19.00 uur: VAT, De Burburestraat 11, Antwerpen
15 januari, 11.00 uur: VOC Hasselt, A. Rodenbachstraat 18, Hasselt
15 januari, 11.00uur:: VC De Spiegelbrug, Sint Jorisstraat71, Brugge

11/02 - Het Brusselse Justitiepaleis
Op zaterdag 11 februari bezoeken we het alomgekende Justitiepaleis in Brussel. We
ontdekken niet enkel alles over de werking van de justitie en de rechtspraak, maar we
dompelen ons ook onder in de architectuur van het gebouw, met extra aandacht voor
de symboliek van het gebouw en de stedenbouwkundige integratie in de stad.
De rondleiding start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Afsluiten doen we naar
goede OSB-gewoonte met een drankje. De deelnameprijs bedraagt € 12 voor leden
van OSB en het Willemsfonds en € 15 voor niet leden. Inschrijven kan via info@osb.be of
tel. 02/644.64.60.

18/02 - Vriendenmaal 2017
Traditiegetrouw nodigen we onze vrienden en sympathisanten voor het jaarlijkse
Vriendenmaal. Hierbij genieten we op de campus van onze Alma Mater van een heus
feestmaal. Bij deze gelegenheid huldigen we twee personen met een echt VUB-, OSBen Brussels hart: Norbert van Yperseele, oud-VUB medewerker en cartoonist van het
hoogste allooi, en Olivier Verschaeve, oud-voorzitter van OSB.
Het Vriendenmaal vindt plaats op zaterdag 18 februari om 18.00 uur. Aan tafel
aanschuiven kan voor € 30. Inschrijven via info@osb.be of tel. 02/644.64.60.

04/03 - Train World
Op zaterdag 4 maart maken we een reis doorheen de wereld van de treinen. We
springen op de oudste stoomtreinen en stappen af in de wereld van morgen. Ontdek
samen met ons de rijke geschiedenis van de Belgische spoorwegen!
Tijdens deze ontdekkingstocht worden we ook ingedompeld in de avonturen van
Kuifje: de tijdelijke tentoonstelling ‘Kuifje in Trainworld’ geeft een zicht op de prachtige
symbiose tussen de treinwereld en de stripverhalen van Kuifje. Niet te missen!
Het bezoek start om 10.00 uur en deelname bedraagt € 15 voor leden en € 18 voor nietleden. We spreken af aan de ingang van het museum in het station van Schaarbeek.
Meer info en inschrijven via info@osb.be of tel. 02/644.64.60.
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18/03 - Boottocht: Brussel langs het water
Op zaterdag 18 maart (na de Algemene Vergadering) verkennen we de Brusselse
binnenwateren met een boottocht. Hiermee willen we een unieke kijk bieden op Brussel
en de belangrijke rol die de omgeving rond het kanaal speelde. We doen graag beroep
op onze gids Roel Jacobs. Met zijn uitgebreide historische kennis slaat hij de link tussen de
geschiedenis van Brussel, huidige tendensen en hun invloed op het dagelijkse leven in
onze hoofdstad. Afspraak om 13.30 uur in het huisvandeMens Brussel (Sainctelettesquare
17, Brussel). Inschrijven kan via info@osb.be of tel. 02 242 36 02.

23/03 - Week van de Verlichting: Henk Rijckaert
In het kader van de Week van de Verlichting organiseert OSB op donderdag 23 maart
mee een stand-up comedy avond. In navolging van de voorbije jaren, toen we o.a.
Warre Borgmans en William Boeva aan je konden voorstellen, hebben we opnieuw een
meer dan grappige performer kunnen strikken in de persoon van Henk Rijckaert. Je kan
gratis naar zijn show komen kijken, om 19.00 uur op de VUB. Info en inschrijven via
info@osb.be of tel. 02/644 64 60.
Meer informatie over het volledige programma van de Week van de Verlichting kan u
vinden op: https://www.facebook.com/osb.vub

26/03 - Exotische-steaktasting
In navolging van het succes van onze jaarlijkse oestertasting, organiseren we voor
het eerst ook een ‘exotische steak-tasting’. Ben je altijd benieuwd geweest hoe zebra
smaakt? Is er echt weinig verschil tussen een kipfilet en een krokodillenfilet? Hou dan
zeker zondag 26 maart vrij in je agenda en geniet mee van deze primeur. Info en
inschrijven via info@osb.be of tel. 02/644 64 60.

01/04 - OSB Limburg : Beauty and the Beast
Na de oprichting van OSB Antwerpen zet de Oudstudentenbond VUB verder in op het
onderhouden van contacten en het uitbouwen van een netwerk voor oud-studenten,
waar ze ook wonen. Daarom trekken we nu naar Limburg, waar een kersverse regionale
OSB-afdeling wordt opgestart.
Als eerste wapenfeit dimmen we de lichten voor een beestige filmvoorstelling voor jong
en oud, Beauty and the Beast. We verwelkomen jullie graag op zaterdag 1 april 2017 om
17.00 uur in de Euroscoop (C-Mine 1, Genk). De deelnameprijs bedraagt € 3. Jongeren
onder 16 jaar mogen gratis binnen. Info en inschrijven via info@osb.be of tel.
02/644 64 60.

18/03 - Algemene Vergadering
Wil je als lid mee een stem hebben in het beleid van de Oudstudentenbond? Wil
je ideeën over activiteiten, projecten of vormingen doorgeven? Goesting om
eventueel zelf mee een handje te helpen bij OSB? Kom dan zeker eens naar onze
Algemene Vergadering. Deze zal doorgaan op zaterdag 18 maart om 11.00 uur in het
huisvandeMens Brussel (Sainctelettesquare 17, Brussel). Nadien kan je deelnemen aan
de boottocht (zie hierboven).
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KEN JE ONZE FACULTAIRE
ALUMNIVERENIGINGEN AL?
OSAB beoogt om apothekers die
afgestudeerd zijn aan de Vrije Universiteit
Brussel (VUB) te verenigen, om zo
de huidige vriendschapsbanden te
behouden en oude opnieuw aan
te halen én te versterken tussen
alumni onderling en hun universiteit
via sociale, culturele en educatieve/
wetenschappelijke evenementen.
Onze activiteiten zijn gericht op alle
afgestudeerde apothekers, industrieapothekers, ziekenhuisapothekers, maar
ook doctoraatsstudenten en professoren.

OSAB wil de affiniteit die oud-studenten
met hun universiteit hebben, blijven
behouden en zélfs versterken. Alumni
vormen immers een belangrijke groep
vertegenwoordigers tussen enerzijds de
universiteit en anderzijds het professionele
leven.

We zijn Brussels Engineering Alumni vzw,
kortweg BrEA en zijn de alumnivereniging
voor alle ingenieurs afgestudeerd aan
de Vrije Universiteit Brussel. Tot voor kort
kende je ons misschien onder de naam
V.Ir.Br.

hebben zoals het jaarlijkse symposium
of bedrijfsbezoeken. Andere activiteiten
draaien eerder rond networking: afterwork apéro's, galabal, meshoui, kaas- en
wijnavond en verscheidene culturele
activiteiten.

Wij engageren ons om onze doelgroep
bij te staan. Dit doen we door informatie
te verstrekken via onze nieuwsbrieven en
online publicaties. We zijn ook betrokken
bij doorlichtingen van visitatiecommissies
en PR-activiteiten van de gerelateerde
vakgroepen of faculteit. Ook studenten
rekenen we tot onze community: we
reiken de BrEA studentenprijzen uit,
ondersteunen bepaalde projecten
(Edukado, CERN-bezoek, Shell
Ecomarathon,...) en voorzien lezingen
en workshops in de begeleiding naar die
eerste job.

Onze betalende leden krijgen steeds
stevige kortingen op deze evenementen!
Bovendien kunnen leden eenmaal gratis
naar ons BrEA @ the movies evenement,
krijgen ze driemaandelijks het BrEA
Magazine thuis opgestuurd en worden
hun deelnames aan reünies gesponsord.
Aangezien we een gekoppeld
lidmaatschap met de Oudstudentenbond
(OSB) hebben, geniet je ook mee van
de voordelen van dat lidmaatschap.
Het betreft o.a. goedkopere
toegang tot het studentenrestaurant,
de universiteitsbibliotheek, de
sportinfrastructuur en kortingen op alle
OSB-activiteiten.

Bovendien organiseren we activiteiten
die een informatief karakter kunnen

OSAB is enkele jaren geleden ook
een samenwerking gestart met de
overkoepelende studentenkring van de
VUB, de Oudstudentenbond (OSB). Op
die manier wordt de diversiteit van het
aanbod aan activiteiten die onze leden
aangeboden krijgen sterk uitgebreid.

NIEUWS
Marcel schonk zijn lichaam aan het UZ Brussel
voor wetenschappelijk onderzoek. Om hem
te herdenken, zal er op 1 april - zijn geboortedatum - 2017 om 10.00 uur een herdenkingsplechtigheid doorgaan in aula Piet Brouwer,
VUB Campus Jette, Laarbeeklaan 103, Jette.
Iedereen is welkom.
Rouw- en contactadres:
De Oudstudentenbond VUB wenst (oud-)

Op 9 september 2016 overleed prof. dr. em.

huisvandeMens Brussel, t.a.v. Monique Brulé,

bestuursleden Sam Weckx en Ninnia De Coster

Marcel Depraetere. Hij was een trouw OSB-lid

Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel

van harte proficiat met de geboorte van hun

die graag gezien was op de vele activiteiten

afscheidmarcel@gmail.com

dochtertje Jools! Een heuse OSBaby!

waar hij aan deelnam.
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Wij zijn er voor jou!
Een huisvandeMens is er voor iedereen, dus ook voor jou.

Je kan bij ons terecht voor:
Informatie
(over ethische en maatschappelijke thema’s)
Vrijzinnig humanistische plechtigheden
(geboorte, huwelijk, samenwonen, jubilea, afscheid…)

Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw

Vrijzinnig humanistische begeleiding
(een luisterend oor, een goed gesprek)
Waardig levenseinde
(wilsverklaring, patiëntenrechten, palliatieve zorg…)
Activiteiten
(lokale vrijzinnig humanistische initiatieven en activiteiten)
Vrijwilligerswerk

Onze dienstverlening is kosteloos.
De huizenvandeMens zijn een initiatief van deMens.nu

deMens.nu Magazine
Voel je je betrokken bij mens en maatschappij? Om de
drie maanden werpt het deMens.nu Magazine een vrijzinnig humanistische blik op de samenleving. Ethische en
maatschappelijke thema’s komen daarbij aan bod, en de
mens staat centraal. Een magazine voor en over jou, dus.
Je kan een gratis proefnummer aanvragen of je gratis
abonneren.
Hoe?
Stuur een mailtje naar: info@deMens.nu
OF schrijf naar: deMens.nu-UVV vzw
Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
OF telefoneer naar: 02 735 81 92
Met vermelding van je naam en adres.

Voor meer informatie:

www.deMens.nu

KALENDER 2017
Datum

Activiteit

Locatie

13-01-2017

Provinciale nieuwjaarsreceptie

Antwerpen - VAT

15-01-2017

Provinciale nieuwjaarsreceptie

Hasselt - VOC

15-01-2017

Provinciale nieuwjaarsreceptie

Brugge - VC De Spiegelbrug

27-01-2017

Nationale nieuwjaarsreceptie

Brussel - VUB

11-02-2017

Achter de schermen: het Justitiepaleis

Brussel

28-02-2017

Vriendenmaal

Brussel - VUB

04-03-2017

Bezoek aan Train World

Schaarbeek

18-03-2017

AV + boottocht “Brussel langs het water”

Brussel - huisvandeMens

26-03-2017

Exotische steaktasting

Nog te bepalen

01-04-2017

Filmvoorstelling “Beauty and the Beast”

Genk - Euroscoop

08-04-2017

Bezoek aan Raversyde

Oostende

Tour de Geuze

Pajottenland

20-05-2017

Verkenning van Brussel: de Grote Markt

Brussel

10-06-2017

Bezoek aan Villa Empain

Brussel

OSB-weekend

Düsseldorf

24-06-2017

Verkenning van Brussel: Ilot Sacré

Brussel

08-07-2017

Paintball

Merchtem

27-08-2017

Achter de schermen: Zoo Antwerpen

Antwerpen

03-09-2017

Whiskytasting

Geraardsbergen

22-09-2017

Achter de schermen: Colruyt distributiecentrum

Halle

07-10-2017

Bezoek aan het Riolenmuseum

Anderlecht

20-10-2017

Galabal VUB

Groot-Bijgaarden

12-11-2017

Oestertasting

Oostende - VC De Geuzetorre

20-11-2017

St. Vé

Brussel

02-12-2017

OSB-quiz

Vilvoorde

07-12-2017

Vrijzinnig Zangfeest

Brussel - VUB

06-05-2017
& 07-05-2017

16-06-2017
tot 18-06-2017

LID WORDEN VAN OSB?
KIJK SNEL OP PAGINA 2

