"Wat doet een carrière met je persoonlijke leven?"
29 sep 2019

Film "Le fils de l'autre"

8 dec 2019

Inleider: Alexander Rinnooy Kan

“In de korte tijd die wij op aarde doorbrengen wordt er veel van ons
verwacht. En zelfs in dit veilige land, in dit beschermde deel van de
wereld waar allerlei vormen van kwaadaardigheid ons bespaard blijven,
zijn er nog momenten te over dat zich een vork in de weg aftekent en
dat we moeten kiezen. Kiezen tussen de omweg en het rechte pad.
Kiezen tussen de andere kant opkijken of het onrecht onder ogen zien.
Kiezen tussen spreken of zwijgen, tussen doen wat nodig is of
achterwege laten wat riskant is.”
Het ontwikkelen en overdragen van kennis heeft Rinnooy Kan van
jongs af aan als ideaal voor ogen gestaan. Zijn jongste boek Bordjes
duiken is een zoektocht naar wat de jaren in de wereld van de
wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek en de cultuur hem hebben
opgeleverd. Geen afstandelijke analyse, maar een openhartig
persoonlijk verslag.

Wat, als je ontdekt dat je achttienjarige zoon niet van jou blijkt te zijn
en je hem, politiek gezien, als je vijand moet beschouwen? Een
Israëlisch en een Palestijns gezin worden geconfronteerd met dit
gegeven. De film laat zien hoe de zoons, de gezinnen en de
buitenwereld daarmee omgaan.
De film is geregisseerd door Lorraine Levy.
Kom op tijd want vol is vol! Reserveren is niet mogelijk.
Aanvang: 15.30 uur, zaal open: 15.00 uur
Locatie: Filmhuis Oosterbeek, Weverstraat 85
Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl

Alexander Rinnooy Kan (1949) was onder meer rector magnificus in
Rotterdam, voorzitter van VNO-NCW en de SER en lid van de Raad van Bestuur
van ING. Nu is hij hoogleraar aan de UvA; hij was tot 2019 Eerste Kamerlid
voor D66.
Informatie: Leo van Weele, l.vanweele@xs4all.nl

Kieswijzer levensbeschouwing: een wegwijzer door
zingevingslandschap
Inleider: André Droogers
27 okt 2019
Hoe ga ik om met levensvragen: Heb ik een levensbeschouwing?
Ben ik religieus? Atheïst? Ietsist? Nietsist? Orthodox? Vrijzinnig?
Deze vragen zijn tegenwoordig lastiger te beantwoorden dan vroeger.
Steeds minder mensen nemen deel aan georganiseerde vormen van
levensbeschouwing. Het levensbeschouwelijk repertoire is tegelijk sterk
gegroeid. Mensen zoeken hun eigen weg.
In zijn voordracht biedt André Droogers aan de hand van zijn boek
'Kieswijzer levensbeschouwing’ (2017, AUP) een wegwijzer door het
zingevingslandschap. Allerlei alternatieven komen aan bod, zoals 'In de
ban van God' en 'God in de ban', of 'Hiernumaals' en 'Hiernamaals'.
Levensbeschouwelijke houdingen worden zichtbaar: als spiegel ('Zit ik
nog goed?') of voor de zoekende als uitdaging voor eigen overweging.
André Droogers (1941) was hoogleraar culturele antropologie, in het
bijzonder religieuze en symbolische antropologie, aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Zijn meest recente boek is ’Speltherapie voor verward Nederland:
Omgaan met nationaliteit en diversiteit’ (2018, AUP). Zie ook
www.kieswijzerlevensbeschouwing.nl
Informatie: Jan Tijssen, jan_tijssen@hotmail.com

Migratierecht: wenselijkheid en menselijkheid
Inleider: Peter Rodrigues
26 jan 2020
Immigratiestromen zijn van alle tijden en veranderen voortdurend. En
ook de manier waarop we daar mee omgaan wijzigt. Daar hoort bij dat
het beleid zich ontwikkelt. Maar hoe gebeurt dat dan? Hoe werken
maatschappelijke ontwikkelingen door in wetgeving? Waar is dit van
afhankelijk en pakt dit in de praktijk altijd zo uit als wenselijk en
menselijk is? Hoe waarborgen we humaniteit en medemenselijkheid?
Daarover gaan we vanmiddag met onze inleider en met elkaar in
gesprek, waarbij aandacht zal zijn voor de concrete ervaringen van
migranten, in het bijzonder die van kinderen.
Prof.dr.mr. P.R. (Peter) Rodrigues is hoogleraar Immigratierecht aan de
Universiteit van Leiden. Rodrigues heeft veelvuldig gepubliceerd over migratie,
staatloosheid, discriminatie op grond van ras en nationaliteit en gelijke
behandeling. De positie van kinderen in het vreemdelingenrecht heeft zijn
bijzondere belangstelling. Hij is actief als bestuurslid en redacteur van - op
migratierecht toegespitste - organisaties en tijdschriften.
Locatie: Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek
Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl

