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Adres: Studiecentrum Nijmegen. Postbus 6870, 6503 GJ Nijmegen  
Telefoon 024-3612000  Mailadres nijmegen@ou.nl 
E-mailadres secretariaat ValC-hof: cwvalchof@hotmail.com 
Website: www.valc-hof.nl  
Contributie betalen aan F.G.J. Timmermans te Malden op rekeningnummer 512331308 
__________________________________________________________________ 
 

ValC-hofnieuws nr. 3 
November  2011                             Opgericht op 27 november 2001 
 
 
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 
 
Nooit gedacht dat ik het zou doen, maar nu is het werkelijkheid. Een facebookpagina met 
mijn naam erboven! Nee, niet zelf aangemaakt. Ik zou niet weten hoe. Mijn zoon Richard 
heeft die pagina gemaakt zodat ik zijn reis door Amerika kan volgen. Natuurlijk na enig, zeer 
kort, overleg. Eigenlijk was ik het door de dagelijkse drukte vergeten. Maar nee, dat lukt niet 
bij facebook.  Je krijgt mail die je met zachte dwang richting pagina dirigeert. Na opening 
kreeg ik een lijst met foto’s van personen die ‘friends’ willen worden. Dat hebben ze niet zelf 
aangevraagd, nee, dat doet het programma van facebook. Iedere ‘friend’ van een ‘friend’ die 
op facebook zit staat ongevraagd in die lijst. Het merendeel van deze personen ken ik heel 
vluchtig en meestal niet persoonlijk. Ik besef dat een aantal mensen nu ook van mij zo’n 
aanvraag om ‘friends’ te worden krijgt. Genant, daar heb ik geen computerprogramma voor 
nodig! De dag dat Richard zijn reis afsluit zeg ik facebook op. 
 
Elke ochtend 
 
Elke ochtend, tussen het aandoen 
van zijn linker- en rechterschoen 
trekt zijn hele leven even langs. 
Soms komt de rechterschoen er dan 
bijna niet meer van. 
 
Judith Herzberg, Doen en Laten. 
 
 
Website ValC-hof 
 
Behalve de elektronische nieuwsbrief is ook een bezoek aan de website van ValC-hof erg 
nuttig om informatie op te doen over activiteiten uit heden, verleden en toekomst van de 
studentenvereniging. 
 
Als u zoekt op www.valc-hof.nl komt u op de startpagina van ValC-hof. De hele site heeft een 
zwarte achtergrond met stemmig rode omlijsting.  
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Horizontaal boven aan de pagina vindt u de keuzes voor nieuwsbrief, agenda, links, contact, 
statuten en symposium. Als u één van deze keuzes aanklikt vindt u daar nadere informatie.  
Bijvoorbeeld de keuze ‘nieuwsbrief’. Daar kunt u de meest recente nieuwsbrief lezen. Bij 
‘archief’ vindt u niet alleen alle voorgaande nieuwsbrieven, maar ook foto’s van door ValC-
hof georganiseerde activiteiten. 
Het vakje ‘symposium’ leidt u verder naar foto’s en informatie over de symposia van 2009 en 
2010. 
Onder de button ‘links’ staan allerlei webadressen vermeld die voor cultuurwetenschappers 
interessant kunnen zijn. We staan uiteraard altijd open voor goede aanvullingen. 
 
Aan te raden is ook de button ‘contact’. Hier vindt u een gastenboek waar u reacties, 
suggesties en opmerkingen kwijt kunt. Als u rechtsonder op ‘contact’ klikt, kunt u een mail 
sturen naar de studentenvereniging.  
 
De website heeft het meeste effect als er ook regelmatig gebruik van wordt gemaakt en 
helemaal als er interactief op elkaar gereageerd wordt. We nodigen leden dus van harte uit 
gretig gebruik te maken van de mogelijkheden die de website biedt. 
 
 
Literatuurgroep 
 
De literatuurgroep heeft regelmatig bijeenkomsten onder leiding van Liesbeth de Groot, Anita 
Huisman en Elma Nelissen. Als u meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen met 
Anita, anitahuisman@hotmail.com, Liesbeth, liesbethvermeulen@planet.nl of Elma, 
elmanelissen@hotmail.com  
 
Extra info literatuurgroep 
 
Helaas moeten wij de literatuurbijeenkomsten voor een jaar onderbreken. Dit omdat wij 
vinden dat ieder boek recht heeft op voldoende aandacht en wij op dit moment niet in staat 
zijn ieder boek de zo welverdiende aandacht te geven. Houdt deze nieuwsbrief in de gaten 
want het is beslist de bedoeling om de draad weer op te pakken. 
 
 
Algemene Leden Vergadering op 22 november en toast op 10-jarig bestaan 
 
Op dinsdag 22 november, voorafgaand aan de lezing van Frank Inklaar, houdt het bestuur 
van ValC-hof een algemene ledenvergadering. Deze start om 18.30u. 
Na de lezing van Frank Inklaar wil het bestuur graag met u toasten op het tienjarig bestaan 
van de vereniging. 
 
 
CW-debat lezing Frank Inklaar (Nijmegen, 22 november) 
 
Op 22 november verzorgt OU-docent Frank Inklaar een lezing over het fameuze hoorspel 
The War of the Worlds van Orson Welles. De bijeenkomst telt mee in het kader van CW-
debat: deelname levert 4 studie-uren op. 
In gespannen tijden, aan de vooravond van WO II, ontstond er op 30 oktober 1938 in de VS 
een enorme paniek naar aanleiding van een radio-uitzending van het door acteur/regisseur 
Orson Welles tot hoorspel bewerkte boek van H.G. Wells: The War of the Worlds. De 
uitzending begon als een normaal muziekprogramma dat plotseling werd onderbroken door 
extra nieuwsberichten die verslag deden van een plotselinge invasie van buitenaardse 
wezens in New Jersey en New York. Veel luisteraars die later inschakelden misten de 
boodschap aan het begin van het programma dat het hier ging om een hoorspel en meenden 
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dat Amerika echt werd aangevallen. Men vluchtte massaal weg uit de steden, waar een 
enorme chaos ontstond. 
In deze lezing geeft Frank Inklaar een inzicht in de achtergronden en omstandigheden rond 
deze opmerkelijke gebeurtenissen. 
De lezing vindt plaats op het sc Nijmegen; aanvang 19.00. Aanmelden via nijmegen@ou.nl. 
 
 
 
Symposium 9 december te Nijmegen Vrije wil – under control? 
 
Het symposium krijgt steeds meer vorm. Inmiddels hebt u een uitnodiging in uw mailbox 
gehad. U kunt zich aanmelden tot 26 november door middel van het overmaken van €27,50 
op rekeningnummer 512331308 van onze penningmeester, Fred Timmermans te Malden. 
Net zoals voorgaande jaren kan deze dag weer ingebracht worden bij de module Het 
Cultuurwetenschappelijk Debat.  
 
 
Nieuwjaarsborrel op 14 januari 2012 
 
Op zaterdag 14 januari houdt ValC-hof haar Nieuwjaarsborrel in het B. C. Koekkoek-huis te 
Kleef. 
Schrijft u deze datum vast in uw agenda. Verdere info krijgt u in de volgende nieuwsbrief en 
staat vermeld op onze website zodra deze bekend is. Bij ons bezoek kunnen we de Collectie 
Rademakers bekijken. Nadat de collectie te zien is geweest in de Hermitage in St. 
Petersburg, het Gemeentemuseum in Den Haag en Museum M in Leuven is de collectie nu 
te bekijken in het B. C. Koekkoek-huis. Voor meer informatie omtrent de tentoonstelling kijk 
op www.koekkoek-haus.de  
    
 
Tentamenbank 
 
Cor Vink beheert 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 
 
De contributieregeling van ValC-hof, 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 2011-2012 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 voor nieuwe leden. Dat houdt in dat u in het verleden nog niet 
eerder lid van onze vereniging bent geweest. 
Tot slot vraag ik iedereen die graag lid wil blijven en de contributie voor 2011-2012 nog niet 
heeft voldaan, € 15 te storten op rekeningnummer 51.23.31.308 van de penningmeester,  
F. G. J. Timmermans te Malden 
 

mailto:nijmegen@ou.nl


 4

 
 
Bestuur ValC-hof 
 
Voorzitter  Anita Huisman anitahuisman@hotmail.com 
Penningmeester Fred Timmermans akkefredtim@hetnet.nl 
Secretaris  Liesbeth de Groot cwvalchof@hotmail.com 
Nieuwsbrief  Elma Nelissen  elmanelissen@hotmail.com 
 
Bestuursleden  Ben Spraakman b.spraakman@chello.nl 
   Eddy Thewis  eddythewis@home.nl 
 
Tentamenbank Cor Vink  cor.vink@inter.nl.net 
 
 
 

 
 
Agenda 2011- 2012 
 
 
 
 
 
Dinsdag 22 november Paniek: Orson Welles’ hoorspel The war 

of the worlds (1938) 
 
Vrijdag 9 december  Symposium Vrije wil-under control? te 

Nijmegen  
 
Zaterdag 14 januari Nieuwjaarsborrel 
 
Dinsdag 12 april  Irmin Visser Retour Italië over de 

kunstzinnige relatie tussen de 
Nederlanden en Italië van de vijftiende tot 
de zeventiende eeuw 

 


