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                      ‘Hoe ik een gedicht maak? Heel eenvoudig, zoals een haan een ei legt.’ 
                                                                 Martinus Nijhoff           
                      
 

 

Om te beginnen 
Twee weken geleden vond de Nieuwjaarsborrel Geesteswetenschappen plaats. De borrel was een groot succes en heeft 
bijna 500 euro voor de Voedselbank Leiden opgeleverd! In diezelfde week vond het Lustrumgala plaats in kasteel Oud 
Poelgeest. NNP’ers in hun mooiste kledij reden over de vorstelijke laan naar het kasteel toe. Daar aangekomen stond er een 
welkomstcomité te wachten en werden zij overdonderd door de mooie ontvangsthal van het kasteel. Daarna ging in de 
kelder van het kasteel het dak eraf en gingen de voetjes van de vloer. Wij zijn de LuCo zeer dankbaar voor deze geweldige 
avond!  
 
 



 

Tweede betaling Lustrumreis 
Voor de mensen die meegaan naar Athene: vergeet niet voor 28 februari (morgen!) 270 euro te storten op 687.282.810 
t.n.v. RWW van Vliet. Alvast bedankt! 
 
 
 

Boekenmarkt 2014 
Op 10 maart vindt de tweede boekenmarkt plaats. Wij zullen van 10 tot vijf uur in de gang van het Lipsius staan dus kom 
vooral langs om tussen de boeken te snuffelen en iets moois te vinden. Heb je nog boeken die je aan het NNP wil schenken? 
Laat het dan weten door een mail te sturen naar nnpbestuur@gmail.com.  
 
 
 

Lezing Tommy Wieringa 
Op 8 maart start de Boekenweek en tot en met 16 maart zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden die in het teken staan van 
lezen, schrijven, boeken en schrijvers. Zo zal Tommy Wieringa op 12 maart om 16.00 uur een lezing geven in Den Haag en het 
NNP gaat er heen! Wil je mee? Meld je dan aan door een mail te sturen naar nnp.assessor@gmail.com, nadere informatie zal 
dan snel volgen.  
 
 
 

Het Leidsch Debat 
Woensdag 12 maart om 8 uur ‘s avonds vindt Het Leidsch Debat (–lijsttrekkersdebat) plaats in de Hooglandse kerk. Alle 
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lijsttrekkers van de tien grootste partijen zullen aanwezig zijn. Het Leidsch Debat wordt georganiseerd door studenten en 
voor studenten, maar iedereen is van harte welkom. Achteraf zal er nog een borrel zijn, waar natuurlijk met de partijen 
gesproken kan worden. Thema’s zijn student gerelateerd, zoals Onderwijs, Huisvesting, Horeca en Bereikbaarheid. Je kan 
deze avond op eigen gelegenheid bijwonen, maar het NNP-bestuur is ook aanwezig dus als je het gezellig vindt om met 
andere NNP’ers te gaan dan horen wij dat graag!  
 
 
 
 

Lentefilm 
De lente is vroeg dit jaar, want de bloemetjes staan al in bloei en de vogels zingen uit volle borst; tijd voor de Lentefilm dus! 
Op 18 maart kruipen we weer in de bioscoopstoelen van Catena om te genieten van deze film, ingeleid door Bram Ieven. 
Vanaf 20.00 uur kan je naar binnen en om 20.30 uur begint de avond. Tot dan! 
 

 
 
Tweede Hoogwater 
Lieve NNP'ers, 
Het tweede semester is alweer in volle gang en ook wij als Hoogwatercommissie hebben niet stilgezeten. De echte Hollandse 
winter laat nog steeds op zich wachten en zal dit jaar wellicht geheel uitblijven. Wij kijken dan ook al uit naar... de zomer! 
Heb jij ook de zomer in je bol? Stuur dan je bijdrage voor de tweede Hoogwater van dit collegejaar naar 
nnp.hoogwatercommissie@gmail.com. Schrijf een gedicht over die ene zwoele zomeravond of een verhaal over die keer dat 
je, na een leuke date op het terras, zo rood als een kreeft was. Oftewel: laat jouw fantasie weer de vrije loop! 
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De Hoogwatercommissie. 
 
Thema: Zwoel "Zon, zee, strand - Een dagje lol, en een kont vol zand" 
Deadline: 21 maart 2014 
 
 
 
 

Gedichtenmiddag Boudewijn Buch 
Het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania organiseert een gedichtenmiddag in Sociëteit de Burcht met als motto “De 
dichter en de Dood”. Zes verschillende dichters zullen voordragen uit eigen en andermans werk. Het programma krijgt 
versterking van muziektrio Naska; met alleen gitaar, saxofoon en cajon beroeren ze je ziel.   
Wanneer? Zondag 2 maart van 15.00 tot 17.00 uur 
Waar? Tuinzaal Sociëteit de Burcht (Burchtsteeg 14, Leiden) 
Toegang gratis 
Meer informatie op www.buchmania.nl 
 
 
 

Congres E-disease? De invloed van digitalisering op de mens 
Vrijdag 21 maart organiseert Labyrint een congres met het thema 'E-disease?'. Deze dag zullen er lezingen gegeven worden 
over de invloed van digitalisering op de mens en onze samenleving. Ben jij benieuwd hoe de technotoekomst 2050 eruit ziet 
of wil jij meer horen over 'socialbesitas'? Schrijf je dan snel in via http://labyrintleiden.nl/congresmenu/21-maart-2014/. 
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Gezocht: Mediacrew! 
De afgelopen jaren zocht de EL CID rond deze tijd altijd naar een dagbladredactie, maar voor 2014 hebben we iets anders in 
petto. Het dagblad gaat digitaal! Er wordt op dit moment gewerkt aan een gloednieuwe app én website. Het wordt naast 
Facebook en Twitter dé manier om alles wat in de EL CID-week gebeurt te verslaan. Daarom zijn we op zoek naar een 
mediacrew om die media te vullen met nieuwsberichten, foto’s en filmpjes van de grootste EL CID-week ooit.  
In ruil daarvoor maak je de week (11 t/m 15 augustus) achter de schermen mee in het epicentrum, waar jullie redactie en de 
crewtent zit. Je bent van harte welkom bij alle EL CID-activiteiten en op alle verenigingen. Dus wil je een weekje interviewen, 
schrijven, eindredacteur zijn, fotograferen of filmen en monteren voor een groot publiek? Word mediacrew!  
Je kunt je tot 1 mei inschrijven op www.elcidweek.nl. 
 
 
 
 

Brieven als Buit 
Door de vruchtbare samenwerking tussen het Brieven als Buit-programma en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie 
(INL) is een rijke verzameling met in het verleden buitgemaakte brieven nu voor iedereen toegankelijk. De taalkundige 
bewerking en geavanceerde zoekfaciliteiten bieden taalkundigen, historici en andere geïnteresseerden nieuwe 
mogelijkheden om deze goudmijn te exploreren. Wij kennen dit onderzoek natuurlijk allemaal, gezien het geleid wordt door 
prof. dr. Marijke van der Wal. Nu is de door het INL ontwikkelde BrievenalsBuit-internetapplicatie genomineerd voor ‘beste 
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website in de taalsector 2013’. Dit project staat dichtbij ons als studenten Nederlands aan de Universiteit Leiden en het zou 
leuk zijn als het wint. Bij dezen de vraag om op dit project te stemmen via 
http://www.languageindustryawards.eu/?page_id=25. Alvast bedankt!  
 
 
 
 
 
  
 
 

NNPROGRAMMA 

28 februari: tweede betaling Lustrumreis  
10 maart: Boekenmarkt 
12 maart: Lezing Tommy Wieringa 
12 maart: Leidsch Debat 
18 maart: Lentefilm 
21 maart: deadline bijdrage tweede Hoogwater 
24 april: Alumnidag 
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Tot slot 

- Heb je een boodschap of een dringende mededeling die je met je studiegenoten wilt delen? Mail deze dan in ongeveer 100 
woorden voor 13 maart naar nnpbestuur@gmail.com en dan zorgen wij dat deze in de nieuwsbrief komt.   
- Het nieuwe bestuur Ontdekkers van de hemel is bezig met het up-to-date maken van onze mooie website, maar je kunt 
zeker ook nu een kijkje nemen op www.nnpagina.nl. 
- Like het NNP op Facebook en blijf op de hoogte van de leukste activiteiten! 

- Je kunt nu ook met ons bevriend worden op Facebook!  
- Volg ons op NNPtwitter: www.twitter.com/NNPLeiden 

- Alle bestuursleden hebben een eigen e-mailadres. Dus naast de secretaris zijn ook de voorzitter (nnpraeses@gmail.com), de 
PR (nnpromotie@gmail.com), de assessor (nnp.assessor@gmail.com) en de penningmeester 
(nnpenningmeester@gmail.com) makkelijk via de mail te bereiken!    
 
 

  
  
 

Namens het bestuur Ontdekkers van de Hemel, 
Fleur Vermeij 

Secretaris 
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