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“Als je het opschrijft, staat het meteen op papier ook.”  
                                                          Gerard Reve 
 

 
  

 
 

Om te beginnen 
Na drrrie oktoberrrr vol met Leidse tradities overleefd te hebben, beginnen we vandaag weer een week vol met colleges. 
Gelukkig zijn er daarnaast ook twee NNP-activiteiten deze week, maar daarover later meer! Verder wil ik nog vermelden dat 
het smoelenboek en de bijbehorende borrel erg populair waren. De Kroeg zat vol met Neerlandici en daarna in het 
pannenkoekenhuis was het ook een drukte van jewelste. Ik zeg: op naar de volgende borrel!  

  
 
Constitutieborrel 



Wij, de Ontdekkers van de Hemel, willen graag met jullie vieren dat wij dit jaar het bestuur zijn van de gezelligste 
Studievereniging van Nederland(s). Om die reden organiseren wij op 8 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur een borrel die zal 
plaatsvinden op de sociëteit van L.V.V.S. Augustinus. Wij hopen jullie allen morgen te zien, zodat we samen het jaar nu écht 
goed kunnen beginnen!  
 

 
Filmavond 
Een avondje film kijken, wie houdt er niet van? Wij nemen jullie dit jaar dan ook ieder seizoen mee naar een film, wat 
inhoudt dat we een herfst-, een winter-, een lente-, en een zomerfilm zullen vertonen. Iedere film zal verbonden zijn aan een 
vakgebied binnen onze mooie studie en de bijbehorende docent(en) zal de film inleiden.  
 
Als we allemaal zijn bijgekomen van de constitutieborrel op dinsdag, kunnen we op donderdag 10 oktober lekker onderuit 
zakken op de eerste filmavond van dit jaar met de mooie ‘Herfstfilm’ Shakespeare in love. Deze keer zullen maar liefst drie 
docenten van de sectie Oudere Letterkunde de film inleiden! We sluiten de filmavond af met een borrel dus zorg dat je erbij 
bent!  
Wanneer? 10 oktober 
Waar? Lipsius 002 
Tijdstip? 19.00 uur  
 

 
Harry Mulisch Festival 
Het Harry Mulisch Huis presenteert van vrijdag 11 t/m zondag 13 oktober de eerste editie van het Harry Mulisch Festival: een 
bruisend nieuw festival op en rond het Leidseplein in Amsterdam. In een divers programma vol muziek, film, debat en toneel 
wordt de kracht van Mulisch’ geschreven woord luister bijgezet. Met als rode draad Het stenen bruidsbed, Mulisch’ 



indringende roman. Het Nationale Toneel bracht het verhaal naar het toneel en speelt de voorstelling in de Stadsschouwburg 
Amsterdam op vrijdag en zaterdag.  
Kijk voor het programma en meer informatie op: http://www.harrymulischhuis.nl/Festival.aspx. 
 
 

Battle of Ideas 
The Institute of Ideas in Londen organiseert in samenwerking met Felix Meritis (het Europees centrum voor kunst, cultuur en 
wetenschap) een ‘satellite event’ van het in Engeland succesvolle Battle of Ideas. Zowel tijdens het festivalweekend in 
Londen als tijdens de ‘satellite events’ op het vasteland van Europa wordt verschil van mening als gemeengoed gezien. Battle 
of Ideas streeft naar gesprekken waarin intellectuele vrijheid van groot belang is en waarin de uitkomst van een 
maatschappelijk debat niet het belangrijkst is maar het gesprek zelf. In een publiek debat in het Engels zullen drie thema’s 
aan bod komen: ‘Cities and Citizens: a 21st-century dream?’, ‘All change in the open city: building trust?’ en ‘A Battle for 
Judgement’.  
 
Datum: 12 oktober om 14.30 uur 
Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324 Amsterdam 
Prijs: 7,50 voor studenten, 10 euro voor niet-studenten 
Meer informatie op: http://www.felix.meritis.nl/nl/agenda/battle-of-ideas/. 
 

 
Wereldwijzer Vrijwilligersdag 
Heb je altijd al eens vrijwilligerswerk in het buitenland willen doen? Een unieke ervaring willen opdoen? Je vakantie zinvol  
willen besteden? Een break tijdens je studie of voordat je aan het werk gaat? Kom dan naar de 5e Wereldwijzer 
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Vrijwilligersdag in Utrecht. Ruim twintig aanbieders van vrijwilligersprojecten over de hele wereld staan klaar om jou te 
inspireren en te informeren over de onbegrensde mogelijkheden van vrijwilligerswerk in het buitenland! 
Wanneer: 9 november 2013, tussen 11.00 uur en 16.00 uur 
Waar: UniC eigenzinnig havo - vwo in Utrecht (Van Bijnkershoeklaan 2, www.unicutrecht.nl) 
Entree: gratis inlopen gedurende de dag, aanmelden via www.wereldwijzer.nl/vrijwilligersdag. 
 
 
 
 

Commissies 2013-2014 
De Hoogwatercommissie is inmiddels gevuld met een enthousiaste ploeg leden. In de Almanakcommissie en de 
Feestcommissie zijn nog wel plekjes te veroveren. Lees hieronder nog eens de informatie over deze gezellige commissies. 
Misschien ontdek je wel dat een plek in een van deze commissies het enige was dat nog miste dit studiejaar! 
 
Almanakcommissie 
Voor de schrijvers en vormgevers die liever aan één groter project werken, is de Almanakcommissie de plaats te zijn. De 
Almanak is het jaarboek van de vereniging, waarin foto's en verslagen van de activiteiten komen, maar ook leuke columns of 
de uitslag van een grappige enquête. We zoeken commissieleden die het leuk vinden om zo'n jaarboek samen te stellen en 
vorm te geven. De commissie schrijft niet de hele almanak vol, maar zoekt ook schrijvers binnen en buiten de verenging. Mail 
om je op te geven of voor meer informatie naar Christa: nnp.assessor@gmail.com. 
 
Feestcommissie 
Feestbeesten, opgelet! Wij zijn op zoek naar gezellige enthousiastelingen met organisatietalent die dit studiejaar twee keer 
een feestje willen organiseren. De commissie bedenkt een thema, regelt de locatie, en al die dingen meer die bij een feestje 
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komen kijken. Is dit iets voor jou? Mail dan om je op te geven of voor meer informatie naar Christa: 
nnp.assessor@gmail.com. 

 
 
NNPROGRAMMA 

8 oktober: constitutieborrel 
10 oktober: Filmavond  
 
 
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 16 september 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!  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Namens het bestuur Ontdekkers van de Hemel, 
Fleur Vermeij 

Secretaris 

  
 
 

 
 


