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__________________________________________________________________ 

nr. 7 
Maart 2013                                               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  

Afgelopen jaar is het leden aantal van het ValC-hof bestuur gestaag verminderd. Omdat wij 
graag op de oude voet doorgaan en ook weer een filosofie- en leesgroep willen aanbieden 
zijn we op zoek naar versterking van ons bestuur.  Hierbij denken wij niet aan een specifieke 
functie maar willen eventuele kandidaten mee laten draaien als algemeen bestuurslid. 
Nadere invulling kan later besproken worden. Wij vergaderen één maal per maand met 
uitzondering van de vakantiemaanden. Wie wil er ons bestuur komen versterken? Neem 
contact op via bovenstaand mail adres en woon vrijblijvend een vergadering bij.  
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Facebookpagina 
 
Wilt u helemaal up-to-date blijven wat betreft de nieuwtjes van de OU over 
Cultuurwetenschappen, houdt dan de facebookpagina ‘Open Universiteit 
Cultuurwetenschappen’ in de gaten! 
 
 

Donderdag 14 maart 19.00u lezing over de Matthäus Passion 

Op donderdag 14 maart houdt OU-docent Herman Simissen een lezing over de Matthäus 
Passion. Een ideale voorbereiding op de Goede Week en uw eventuele bezoek aan een 
uitvoering van Bachs grote werk! De lezing telt mee voor CW-debat (deelname levert 4 
studie-uren op) en vindt plaats op het studiecentrum Nijmegen; aanvang 19.00. Aanmelden 
via nijmegen@ou.nl Een korte beschrijving van de inhoud van de lezing: 

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, voor de lage landen een sterker gewortelde muzikale 
traditie te noemen dan het uitvoeren van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach 
in de Goede Week. Een nauwelijks te overschatten rol bij de ontwikkeling van deze traditie 
speelde de Nederlandse dirigent Willem Mengelberg (1871-1951). Een vergelijkbare rol 
speelde in Groot-Brittannië zijn generatiegenoot Ralph Vaughan Williams (1872-1958). Net 
zoals Mengelberg in Nederland, maakte ook Vaughan Williams opmerkelijke keuzes bij de 
uitvoering van de Matthäus Passion. Sommige van zijn keuzes waren zo opvallend, dat het 
platenlabel dat een CD uitbracht met een historische opname uit 1958 van de door Vaughan 
Williams gedirigeerde Matthäus-Passion, deze aanprijst als een ‘excentrieke’ uitvoering.  

In deze lezing gaat Herman Simissen in op de achtergrond van Vaughan Williams en op zijn 
keuzes bij de uitvoering van de Matthäus Passion. De lezing wordt geïllustreerd met 
muziekfragmenten. 

 

Literatuurgroep 
 
De literatuurgroep heeft regelmatig bijeenkomsten onder leiding van Anita 
Huisman en Elma Nelissen. Als u meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen met 
Anita, anitahuisman@hotmail.com, 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. 
 
 

Peilen belangstelling filosoferen onder deskundige leiding 
 
Het bestuur wil de belangstelling onder de leden peilen voor filosoferen onder deskundige 
leiding. Dit zou dan maximaal vier keer per studiejaar plaatsvinden. Een goed model hiervoor 
ziet het bestuur bijvoorbeeld in een filosofische lunch op vrijdag. 
Laat middels een mail aan cwvalchof@hotmail.com weten of u belangstelling heeft.   

 



 3 

 
Studiedag voor studenten en alumni 15 maart te Eindhoven 
 
Strijd in de wetenschap 
  
Het thema zal ingeleid worden door Dr. Chris Buskes, docent wetenschaps- en 
cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Buskes is o.a. auteur van het 
bekroonde boek Evolutionair Denken - De invloed van Darwin op ons wereldbeeld. De titel 
van zijn lezing op 15 maart is:  
 
Darwins erfenis en de strijd over evolutie  
  
Deze lezing gaat over het ontstaan, de ontvangst, en de doorwerking van Darwins 
evolutietheorie. Hoe komt het dat die theorie - na ruim 150 jaar - nog steeds controversieel is 
in sommige kringen? Wat is er zo verontrustend aan Darwins ontdekking en wat betekent de 
evolutietheorie eigenlijk voor ons zelfbeeld? 
 
Inmiddels heeft u de uitnodiging voor deze dag ontvangen in uw mailbox. 
 
 

Filosofische filmavond cultuurwetenschappen op 19 juni 
 

Hannah Arendt 
 

Na de succesvolle filmavonden van de afgelopen jaren vindt op woensdag 19 juni opnieuw 
een filosofische filmavond plaats voor studenten cultuurwetenschappen. De avond staat dit 
keer in het teken van de filosofe Hannah Arendt, over wie onlangs een film is uitgebracht 
door regisseur Margarethe von Trotta, met Barbara Sukowa in de rol van Arendt. 
 
Hannah Arendt (1906-1975) was een Duits-Amerikaanse filosofe. Ze studeerde filosofie bij 
onder meer Martin Heidegger, Edmund Husserl en Karl Jaspers. Als Joodse vrouw die actief 
was in de zionistische beweging moest Arendt in 1933 uit Duitsland vluchten. Ze leefde 
enkele jaren in Parijs en week na het begin van de Tweede Wereldoorlog uit naar de 
Verenigde Staten. Het werk van Arendt kan niet los van deze persoonlijke en historische 
context worden gezien. Haar bekendste boeken zijn The origins of totalitarianism (1951), De 
menselijke conditie (1958) en Eichmann in Jeruzalem (1963). 
 
De film concentreert zich op de periode begin jaren zestig waarin Arendt het proces tegen 
Eichmann bezoekt en haar ideeën over ‘de banaliteit van het kwaad’ ontwikkelt. Volgens 
deze destijds en ook nu nog hoogst controversiële theorie was Eichman niet zozeer een 
gewetenloze schurk als wel een bureaucraat, een gezagsgetrouwe ambtenaar die zijn werk 
deed als onderdeel van een gruwelijk systeem.  
 
Jeroen Vanheste verzorgt een lezing waarin hij ingaat op de achtergronden van leven en 
werk van Hannah Arendt. Aansluitend aan de lezing wordt de film Hannah Arendt vertoond. 
Het programma voor de avond ziet er als volgt uit: 
 
18.30-19.00  Ontvangst in LUX (Mariënburg 38-39, Nijmegen) 
18.45-19.30  Lezing over leven en werk van Hannah Arendt 
19.30-19.45  Korte pauze 
19.45-21.40  Filmvertoning Hannah Arendt (in zaal LUX 2) 
21.40-           Napraten en een glas in het café van LUX 
 
Aanmelden voor deze avond kan via secretariaat.cultuurwetenschappen@ou.nl 
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De kosten voor deelname bedragen 12,50 Euro per persoon. Dit bedrag dient uiterlijk een 
week tevoren overgemaakt te worden gironummer 4116553 t.n.v. de Open Universiteit te 
Heerlen, onder vermelding van ‘filmavond 19/6’. We adviseren u zich tijdig aan te melden, 
want de afgelopen jaren was de zaal volgeboekt!  
De bijeenkomst telt mee in het kader van CW-debat: deelname levert 4 studie-uren op. 
Deelnemers ontvangen een exemplaar van de lezing en achtergrondinformatie over de film. 
 
 

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 2012-2013 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 2012-2013 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 
Secretariaat     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 
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Agenda 2013 

 

 

Donderdag 14 maart Studium Generale lezing door Herman Simissen over de  
                                              Matthäus Passion ter voorbereiding op Pasen 
 
Vrijdag 15 maart Regiodag Zuid te Eindhoven met als thema Conflicten in de 

wetenschap  
 
Woensdag 19 juni                  Filosofische filmavond met de film  Hannah Arendt 
 

 


