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__________________________________________________________________ 
 

ValC-hofnieuws nr. 5 
 
December 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 
 
 
Van de voorzitter 
 
Vanuit een sprookjesachtig witte wereld stuur ik warme wensen voor de komende 
feestdagen en de hoop dat 2010 een vruchtbaar studiejaar zal blijken. Het Lustrum 
Symposium dat ValC-hof samen met de studentenverenigingen Utile Dulci en Suster Bertken 
op 12 december te Utrecht organiseerde verliep geheel volgens planning en was, gezien de 
reacties van de deelnemers, een groot succes. Aan de sociale contacten die daar zijn gelegd 
en hernieuwd zullen de deelnemers met genoegen terug denken. Kijk voor een uitgebreider 
verslag elders in deze nieuwsbrief. 
 
Het ValC-hof bestuur werkt hard achter de schermen om voor 2010 een passend programma 
te bieden aan onze leden. Uiteraard zal dat in samenwerking met onze mentor 
georganiseerd worden. In ieder geval wordt er een meerdaags bezoek gebracht aan Leuven.  
 
Zondag 17 januari beginnen we met een nieuwjaarsbijeenkomst te Arnhem waar we een 
bezoek brengen aan de tentoonstelling van Fernhout (waaraan Mieke Rijnders medewerking 
verleende). Verdere informatie hierover vindt u elders in deze nieuwsbrief. 
We hopen u op koffie met gebak te mogen trakteren in Arnhem en na bezoek aan de 
tentoonstelling samen op een gelukkig 2010 te proosten!  
 
 
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 
 
Ulysses van James Joyce op 27 januari 
 
De Ierse schrijver James Joyce wordt beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers van 
de 20ste eeuw. Hij werd op 2 februari 1882 geboren  in een rijke katholieke familie in Dublin 
die door omstandigheden in armoede terecht kwam. Hij studeerde literatuur aan het 
University College te Dublin, alwaar hij het katholicisme afzwoer. 
In Ulysses gebruikt Joyce de mythen van Odysseus, Penelope en Telemachus in een 
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moderne setting. Leopold Bloom, zijn vrouw Molly Bloom en Stephen Dedalus vervullen de 
hoofdrollen, en tonen middels een parodie het contrast met hun mythische modellen. Het 
boek laat het leven in Dublin zien, met de nadruk op de vervallenheid en eentonigheid van 
de stad.  In 1922 werd Ulysses uiteindelijk uitgebracht door een Parijse boekhandel 
(Shakespeare & Co), en het bleek een onmiddellijk succes. 
 
 
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 In december en januari is er geen 
filosofisch café, ook is er een zomerstop.  
 
 
Nieuwjaarsborrel, communityday 
 
De OU organiseert geen communityday meer zoals de twee voorgaande jaren. Het bestuur 
had hier echter wel op gerekend en om een dubbele planning te voorkomen, zoals in de 
voorgaande jaren, geen eigen Nieuwjaarsborrel georganiseerd.  
Omdat het bestuur van ValC-hof u echter wel de gelegenheid wil geven uw medestudenten 
de beste wensen voor 2010 over te brengen moesten we op het laatste moment nog een 
datum prikken en invulling hieraan geven. Dit is gelukt! 
 
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst ValC-hof 
 
Graag nodigt het ValC-hofbestuur haar leden uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 
17 januari 2010. U bent welkom in het Museum voor Moderne Kunst, Utrechtseweg 87 te 
Arnhem. 
Het bestuur verwacht u om 12 uur in het museumcafé en biedt daar een kop koffie 
met gebak aan. 
Daarna bekijken we met een gids de tentoonstelling van Edgar Fernhout. De rondleiding 
start om 13.00u en duurt ongeveer een uur. 
We sluiten af met een drankje wederom in het museumcafé. 
Introducés zijn welkom! 
Neemt u uw museumjaarkaart a.u.b. mee. Ook verzoeken we aan te melden per mail 
op cwvalchof@hotmail.com 
 
 
Lezing dinsdag 13 april 
 
Op dinsdag 13 april houdt dr. Jos Pouls een lezing, getiteld: Jubileumkerk van Richard Meier 
in Rome. Deze lezing telt mee in de reeks van het cultuurwetenschappelijk debat, er worden 
dus punten verstrekt.  
 
 
Vooraankondiging 
 
In het tweede semester gaan we een bezoek brengen aan de expositie over de Vrede van 
Nijmegen in het Valkhofmuseum. Nadere informatie hierover volgt zodra deze bekend is in 
de volgende nieuwsbrieven en zal ook vermeld worden op de site van studiecentrum 
Nijmegen. 
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Terugblik Symposium Utrecht 
 
12-12-2009 Symposium ‘Utrecht en de middeleeuwen’ 
Voor de tweede maal organiseerden de gezamenlijke studentenverenigingen van de OU 
faculteit der Cultuurwetenschappen van Utrecht(Suster Bertken), ‘s-Hertogenbosch(Utile 
dulci) en Nijmegen(ValC-hof) een symposium. Tevens vierden we hiermee het 25-jarig 
bestaan van de Open Universiteit. 
Vorig jaar was al gebleken dat er veel belangstelling was voor zo’n gezamenlijk 
georganiseerd evenement, maar dit jaar overtrof het nog onze verwachtingen. Binnen drie 
weken was het symposium volgeboekt, waarvoor toch 250 toegangsplaatsen beschikbaar 
waren. 
Om 10 uur was de ontvangst in het prachtige, historische Academiegebouw aan het 
Domplein te Utrecht. Na inschrijving was er een kop koffie of thee in de Senaatszaal. 
Om 10.30 uur heette de voorzitter van ‘Suster Bertken’, Paula Dix, iedereen hartelijk 
welkom in de aula. Na wat huishoudelijke mededelingen was het woord aan prof. dr. 
Herman Pleij. 
Prof. Pleij heeft zijn reputatie van begenadigd spreker weer helemaal waar gemaakt. Als 
een ware middeleeuwse volksprediker wist hij de emoties van de toehoorders te raken. 
Zijn verhaal betrof de mentaliteit van de middeleeuwer in het algemeen en die van de 
Utrechtse stedelingen in het bijzonder. Hij beschreef hoe belangrijk voor de 
middeleeuwse stad het water/de rivier was en hoe de stedelingen leefden met geuren en 
geluiden van mensen, dieren, uitwerpselen enz. Zonder onze moderne 
communicatiemiddelen was men genoodzaakt elkaar op te zoeken om op de hoogte te 
raken van wat er speelde in het land en in de rest van de wereld. Veel van die informatie 
kwam gekleurd en vervormd over. 
Hij voerde ons mee langs volkspredikers als Jan Brugman en Dirc van Munster, de grote 
invloed van een beweging als ‘de moderne devotie’, enz. enz. 
Pleij weet gedegen onderzoeksgegevens op een aansprekende manier te brengen en 
invoelbaar te maken voor de moderne 21-ste eeuwse mens. Hij boeide ons meer dan een 
uur met zijn presentatie, waarna nog enkele vragen gesteld konden worden 
Na een smakelijke lunch ging om 13.30 uur het middagprogramma van start. Bij 
inschrijving had men een keus kunnen maken uit een zevental activiteiten waaronder 
stadswandelingen, museumbezoek en rondleidingen door het paushuis, stadhuis of 
Utrechts archief. Het toeval wilde dat het een koude, maar stralende middag was. 
Elke groep ging met een begeleider naar de plaats van zijn of haar keuze en werd na 
afloop weer terug begeleid naar het Academiegebouw. 
Vanaf 15.30 uur was daar gelegenheid wat na te praten en elkaar (hernieuwd) te 
ontmoeten onder het genot van een borrel en een hapje. 
Deelname aan dit symposium geldt dit jaar ook als onderdeel van het CW-debat 
waarvoor belanghebbenden een certificaat konden krijgen. 
Al met al een welbestede, aangename en leerzame dag en er lijkt nu toch echt een traditie 
geboren te zijn. 
 
 
Tweedaags tripje naar Leuven 
 
Het ValC-hof bestuur werkt aan een aantrekkelijk programma en heeft in het kader hiervan 
een meerdaags bezoek aan Leuven in de planning. De bedoeling is op vrijdag 23 april een 
vol programma te bieden in Leuven. Tijdens dit bezoek aan Leuven zullen wij ons niet 
beperken tot de toeristische kanten van deze oude studentenstad maar het bestuur heeft 
contacten die het mogelijk maken om ook archieven te bezoeken die anders niet toegankelijk 
zijn. Hieraan probeert het bestuur een lezing over archiefbeheer door een deskundige te 
koppelen. Ook zijn we aan het kijken of het mogelijk is om enige uitleg over het 



 4

Husserlarchief en de nalatenschap van Husserl die zich in Leuven bevindt aan het 
programma toe te voegen.  
Vanwege voorziene reistijd en vol programma lijkt het ons handig om al op donderdag in 
Leuven aan te komen zodat we vrijdagochtend gelijk na het ontbijt kunnen starten met het 
programma. Voor donderdagavond bekijkt het bestuur de mogelijkheden om uitleg van een 
deskundige te krijgen over het brouwproces van bier. Ook dit is tenslotte cultureel erfgoed en 
zeker in België! Mocht u zich pas vrijdagochtend bij de groep willen aansluiten, dan kan dit 
natuurlijk ook!  
We houden u op de hoogte in de volgende nieuwsbrieven, zodra het programma bekend is, 
krijgt u het toegestuurd via de mail.  
Heeft u belangstelling voor dit tripje naar Leuven, laat het ons dan vooral weten. 
 
 
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 
 
 
Van de penningmeester: Contributie ValC-hof 
 
Over de contributieregeling van ValC-hof bestaat nog veel onduidelijkheid. Daarom zetten 
we hier alles even op een rij. 
Het verenigingsjaar loopt, gelijk met het studiejaar, van 1 augustus tot en met 31 juli. En 
daarom geldt dat voor de contributie ook.  
Voor het verenigingsjaar 2009-2010 bedraagt de contributie € 15, - Voor nieuwe leden die 
zich na 31 januari aanmelden geldt een welkomstregeling. Zij zijn dat tweede semester gratis 
lid en hoeven pas vanaf 1 augustus daaropvolgend, te betalen.  
Wij kennen geen halve of deelcontributies; voor 1 februari lid worden kost € 15, - en daarna 
geldt de welkomstregeling. 
Tot slot vraag ik iedereen dat graag lid wil blijven en de contributie voor 2009-2010 nog niet 
heeft voldaan, € 15 te storten op rekeningnummer 51.23.31.308 van de penningmeester,  
F. G. J. Timmermans te Malden 
 
 
 
 
 
Bestuur ValC-hof 
 
Voorzitter  Anita Huisman anitahuisman@hotmail.com 
Penningmeester Fred Timmermans akkefredtim@hetnet.nl 
Secretaris  Liesbeth de Groot liesbethvermeulen@planet.nl 
Nieuwsbrief  Elma Nelissen  elmanelissen@hotmail.com 
 
Bestuursleden  Ben Spraakman b.spraakman@chello.nl 
   Peter Bleyie  peter.bleyie@hccnet.nl 
   Eddy Thewis  eddythewis@home.nl 
 
Tentamenbank Cor Vink  cor.vink@inter.nl.net 
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Agenda 2010 
 
 
      
Woensdag 27 januari   Ulysses van James Joyce 
 
Januari    Een kamer voor jezelf Virginia Woolf 
 
Februari    Dood op krediet van Céline 
 
Maart     Woud der verwachting van Hella Haasse 
 
Dinsdag 13 april   Lezing door dr. Jos Pouls 
 
Tweede helft april   Tweedaags tripje naar Leuven 
 
April     De Uitgeslotenen van Elfride Jelinek 
 
Mei      De Procedure (?) van Harry Mulisch 
 
Zaterdag 9 oktober   Landelijke dag Nijmegen 
 


