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In Memoriam Hubert Dethier (1933-2019)
Op vrijdag 25 januari 2019 overleed Prof. Dr.
Hubert Dethier te Jette. Dethier werd 85. Sinds
1969 was hij als hoogleraar verbonden aan de VUB
en in 1997 werd zijn loopbaan bekroond met de
Prijs voor het Vrijzinnig Humanisme. Jan Van den
Brande schreef een in memoriam. 

18 februari – lezing Negri en operaismo
Op maandag 18 februari verwelkomt de vakgroep
Metajuridica van de VUB Drs. Tim Christiaens (KU
Leuven) voor een gastlezing over de filosofische
erfenis van het operaismo, in de jaren 60 en 70
van de voorbije eeuw de broeihaard van het
Italiaanse communistische verzet tegen de macht.
Anno nu vormen de gedachten van denkers als
Antonio Negri een bron van inspiratie voor sociale
bewegingen zoals Occupy Wall Street. Van 12-13
uur in lokaal 4C306. Toegang is gratis.

4 april – Publieksdebat 'Abortus 30 jaar later'
Op donderdag 4 april organiseert De
Debatten/VUB met het Vlaams-Nederlands huis
deBuren een publieksdebat over de nieuwe
abortuswet. We bekijken hoe deze wet in elkaar
steekt en hoe we het doen vergeleken met
andere landen in de wereld, daarin begrepen
Nederland. Onze sprekers zijn Prof. Dr. Marleen
Temmerman, Prof. Dr. Gily Coene en Basti
Baroncini. Het debat wordt in goede banen geleid
door Liesbeth Van Impe. Situering door Carina Van
Cauter. Alle info over inschrijven vind je hier.

25 april – Symposium Kant
Op donderdag 25 april organiseert de VUB met de
Universiteit Leiden zijn achtste symposium in de
reeks van De Debatten. Het symposium handelt
over de filosofie van Immanuel Kant en gaat door
op de campus Elsene van de VUB. Meer info en
inschrijven via Maarten.Colette@vub.be.

Call for papers congres “Identity, citizenship and
legal history”

Van 5 t/m 8 juni organiseert de Vakgroep CORE
van de VUB een congres rond het thema “Identity,
citizenship and legal history”. Abstracts kunnen
ingestuurd worden tot en met 15 februari. Meer
info op de website van het forum.

Recensie Federalist Papers

Lees hier de recensie door Maarten Colette
van Paul De Hert, Andreas Kinneging & Gerard
Versluis (eds.), De Federalist Papers.
Bakermat van het moderne
constitutionalisme, Budel, Damon, 2018, 327
pp.
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