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Adres: Studiecentrum Nijmegen. Postbus 6870, 6503 GJ Nijmegen 
E-mailadres secretariaat ValC-hof: cwvalchof@hotmail.com 
Contributie betalen aan F.G.J. Timmermans te Malden op rekeningnummer 512331308 
__________________________________________________________________ 
 

ValC-hofnieuws nr.  1    
 
Augustus 2009 
 
 
Om de leden van ValC-hof snel en doeltreffend te informeren over voor hen belangrijke 
zaken, sturen wij éénmaal per maand via e-mail een nieuwsbrief. 
Om deze informatievoorziening goed te laten lopen is het belangrijk dat wij van iedereen het 
juiste e-mailadres hebben. Veranderingen kunt u doorgeven aan het secretariaat van ValC-
hof: cwvalchof@hotmail.com  
 
 
Literatuurgroep 
 
De literatuurgroep heeft een succesvolle doorstart gemaakt onder leiding van  
Liesbeth de Groot en Anita Huisman. Als u meer informatie wilt hebben kunt contact 
opnemen met of Anita anitahuisman@hotmail.com, of met Liesbeth 
liesbethvermeulen@planet.nl 
 
Literatuurgroep 2009-2010 
 
Ook in het nieuwe studiejaar stort de literatuurgroep zich weer op de literatuur. De gekozen 
boeken staan reeds in de agenda vermeld zodat ieder verloren uurtje in de vakantie benut 
kan worden.  
De voorlopige lijst is samengesteld, alleen de datum in september ligt vast. Op verzoek 
worden enkele boeken van de oude lijst overgenomen, aangevuld met enkele nieuw 
gekozen exemplaren.  De overige data worden in onderling overleg ingevuld. Wat de 
gekozen boeken betreft, lijkt het ons een zeer gevarieerd aanbod. Kijk in de agenda voor een 
overzicht! 
Op dinsdag 29 september is onze eerste bijeenkomst weer, we bespreken dan Lolita van 
Nabokov. 
Let op de datum is een week verzet, dit in verband met de jaaropening van Toon Bosch op 
22 september! 
 
 
Filosofiegroep  
 
Iedere eerste dinsdag van de maand is er in café Trianon, Berg en Dalseweg 33, Nijmegen 
een filosofische bijeenkomst. De avond begint om 20.00 uur en de kosten bedragen € 2, - 
Meer informatie vindt u op www.filosofisch-cafe.nl 
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Scriptievoorlichting  
 
Mentor Toon Bosch wil als daar behoefte aan is dit najaar een informatieavond houden over 
de verschillende scriptiemogelijkheden, zowel in de bachelor- als masterfase. Als u 
belangstelling hiervoor heeft, kunt u zich bij de mentor zelf aanmelden. 
 
 
Jaaropening ValC-hof studiejaar 2009-2010 op zaterdag 12 september 
 
Het tripje naar Leuven blijft in studie.  
 
Bij de eerstkomende jaaropening op zaterdag 12 september laten we ons verrassen door de 
werken van Jeroen Bosch. In het Jeroen Bosch Art Center in Den Bosch is een overzicht te 
zien van al zijn werk, weliswaar niet de originele maar zeer goede replica’s. Voordeel hiervan 
is dat al zijn werken op een plek samen zijn gebracht.  
Tegenover het Jeroen Bosch Art Center ligt het Zwanenbroedershuis. De Illustre Lieve 
Vrouwe Broederschap kwam hier altijd bijeen, vierde hier feesten en at er. Belangrijke 
geslachten als Nassau en van Egmond waren in de broederschap vertegenwoordigd. Ook 
Jeroen Bosch was lid. Vanwege Open Monumentendag is dit huis op zaterdag 12 september 
ook aan de binnenzijde te bezichtigen.  
 
Om 10.30u komen we samen bij café Cinq aan de Parade om het nieuwe studiejaar in te 
luiden met koffie en een Bossche bol. Vervolgens starten we om 12.00u met een rondleiding 
door het Jeroen Bosch Art Center, ook introducés zijn welkom. 
Aanmelden kan op cwvalchof@hotmail.com 
De kosten van de rondleiding zijn voor ValC-hof, de koffie en de entree van het Jeroen 
Bosch Art Center zijn voor eigen rekening. Omdat het Jeroen Bosch Art Center een stichting 
is, kan er geen gebruik worden gemaakt van de Museumkaart. 
 
 
Jaaropening door mentor Toon Bosch op dinsdag 22 september 
 
Om 19.00u opent mentor Toon Bosch het nieuwe studiejaar. Meer informatie hieromtrent 
vindt u in de mentorbrief die staat op de site van studiecentrum Nijmegen. 
 
Na de opening volgt een lezing door Herman Simissen getiteld Collingwood en de muur van 
Hadrianus. Collingwood staat tegenwoordig bekend als Engelstalig filosoof, bij zijn overlijden 
werd hij echter vooral herdacht als archeoloog en historicus. Bestaat er een verband tussen 
zijn werk als archeoloog en zijn opvattingen als filosoof? 
De lezing telt mee als onderdeel van de module Cultuurwetenschappelijk debat.  
 
Na afloop toasten we natuurlijk op het nieuwe jaar. 
 
 
Landelijke dag 
 
Op zaterdag 10 oktober vindt in 2009 de landelijke dag van de faculteit 
cultuurwetenschappen in Nijmegen weer plaats. De persoonlijke uitnodiging is door de OU 
naar uw mailadres verstuurd. Informatie kunt u ook vinden op de website van de OU en de 
website van studiecentrum Nijmegen.  
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Vooraankondiging Lustrum Symposium met plenaire lezing van Herman Pleij. 
 
ValC-hof uit Nijmegen, Suster Bertken uit Utrecht en Utile Dulci uit Den Bosch zijn druk bezig 
met het vormgeven van het Lustrum Symposium op zaterdag 12 december 2009. Dit 
symposium ‘Utrecht en de Middeleeuwen’ gaat plaats vinden in Utrecht in het 
Academiegebouw en begint na de ontvangst met een plenaire lezing van Herman Pleij. 
Herman Pleij (Hilversum, 1943) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. In 1979 promoveerde hij op Het Gilde van de Blauwe Schuit, 
volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen. Van 1981 tot 2008 was Herman Pleij 
hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Voor zijn werk werd hij in België onderscheiden met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders 
en met een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel. Naast Dromen van 
Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven, Prometheus 1997 dat vertaald 
werd in het Duits en Engels zijn enkele recent gepubliceerde werken: De herontdekking van 
Nederland, Prometheus 2003, Erasmus en het poldermodel, Prometheus 2005, De eeuw 
van de zotheid, Prometheus 2007, Het gevleugelde woord, Bert Bakker 2007, en Komt een 
vrouwtje bij de drukker, Bert Bakker 2008.  
Na de lunch in het stijlvolle Academiegebouw wordt u een divers middagprogramma 
aangeboden. Het programma, met de keuzemogelijkheden voor de middag, staat in de 
uitnodiging die u per mail toegestuurd krijgt, op de lustrumsite en op de site van 
studiecentrum Nijmegen. U kunt na het middagprogramma facultatief nog een concert in de 
Dom bijwonen. Na afloop van het middagprogramma en eventueel concert, komen we bijeen 
in Kasteel Oudaen aan de Oude Gracht in het oude centrum van Utrecht alwaar we onder 
het genot van een drankje kunnen napraten. 
 
Aanmelden kan op: symposium-utrecht@hotmail.com, het deelnamebedrag van €19,50 kan 
worden overgemaakt op rekening 93148 op naam van penningmeester Utile Dulci te 
Rosmalen, vermeldt dat u betaalt voor het symposium.  
 
Aanmelden kan vanaf 1 september tot 16 november. 
U bent pas aangemeld als u zowel een mail hebt gestuurd als het bedrag hebt 
overgemaakt!  
  
Het symposium telt mee als onderdeel van de module Cultuurwetenschappelijk debat. 
Vermeld in de te versturen mail tevens of u hiervan gebruik wenst te maken. Dit in verband 
met de administratieve afhandeling voor het verkrijgen van de studiepunten. 
 
 
Tentamenbank 
 
Cor Vink beheert vanaf nu de tentamenbank. Leden van ValC-hof kunnen kosteloos 
tentamens lenen, niet-leden alleen tegen vergoeding van de portokosten. 
Mocht u nog oude tentamens thuis hebben liggen dan zou Cor die graag opnemen in zijn 
tentamenbank. 
Het emailadres van Cor is cor.vink@inter.nl.net 
 
 
Contributie ValC-hof 
 
Het nieuwe lidmaatschapsjaar start op 1 augustus, denkt u aan de contributie? 
 
De contributie voor het lidmaatschap van ValC-hof bedraagt 15 euro. Dit bedrag kunt u 
overmaken op rekening 512331308 ten name van F. G. J. Timmermans te Malden. Het 
lidmaatschapsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. 



 4

 
 
Let op! Altijd aanmelden voor een activiteit! 
 
Als u een activiteit wilt bijwonen die op het studiecentrum plaatsvindt, dient u zich aan te 
melden bij het studiecentrum, telefoon 024-3612000 of via email nijmegen.stc@ou.nl. 
Alle activiteiten die plaatsvinden in het studiecentrum starten om 19.30u, behalve als anders 
vermeld wordt. Kijk voor de meest actuele informatie hierover op de site van het 
studiecentrum. Hier vindt u ook de meest up-to-date agenda. Vermeldt bij uw aanmelding 
ook altijd een mailadres of telefoonnummer waarop u te bereiken bent.  
 
Het is belangrijk dat u zich aanmeldt voor een activiteit waaraan u wilt deel nemen, ook als 
deze op het studiecentrum plaatsvindt. Dit in verband met de grootte van de door ons te 
bespreken ruimte waarin de activiteit plaats gaat vinden en de catering. Bovendien kunnen 
wij u dan verwittigen als een activiteit onverhoopt niet door mocht gaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur ValC-hof 
 
Voorzitter  Anita Huisman anitahuisman@hotmail.com 
Penningmeester Fred Timmermans akkefredtim@hetnet.nl 
Secretaris  Liesbeth de Groot liesbethvermeulen@planet.nl 
Tentamenbank Cor Vink  cor.vink@inter.nl.net 
Nieuwsbrief  Elma Nelissen  elmanelissen@hotmail.com 
 
Bestuursleden  Ben Spraakman b.spraakman@chello.nl 
   Peter Bleyie  peter.bleyie@hccnet.nl 
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Agenda 2009 - 2010 
 
 
      
 
 
 
Zaterdag 12 september Jaaropening in Jeroen Bosch Art Center te Den Bosch 
 
 
Dinsdag 22 september Opening studiejaar door Toon Bosch gevolgd door een 

lezing van Herman Simissen 
 
Dinsdag 29 september  Lolita van Nabokov 
 
Oktober    Gloed van Sandor Marai 
 
Zaterdag 10 oktober   Landelijke dag Cultuurwetenschappen te Nijmegen 
 
November    Ulysses van James Joyce 
 
Zaterdag 12 december  Symposium te Utrecht 
 
Januari    Een kamer voor jezelf Virginia Woolf 
 
Februari    Dood op krediet van Céline 
 
Maart     Woud der verwachting van Hella Haasse 
 
April     De Uitgeslotenen van Elfride Jelinek 
 
Mei      De Procedure (?) van Harry Mulisch 
 


