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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
In plaats van het gebruikelijke woordje van de voorzitter een kleine terugblik op de landelijke dag van
28 september. De dag werd geopend door een trotse decaan, hij memoreerde de complimenten van de
visitatiecommissie, de ouderwets degelijke scripties. Zoals altijd was het lastig kiezen uit de lezingen.
Veel positieve geluiden waren te horen in de wandelgangen. De afsluitende lezing werd verzorgd door
prof. dr. Wil Derkse. Afgaande op de geluiden vanuit de zaal, een waardige afsluiting van de dag.
Bij de lunch en de borrel was voldoende tijd voor de sociale kant, ook niet geheel onbelangrijk als je
studeert bij een universiteit die afstandsonderwijs verzorgt. Een dag die zeer de moeite waard was!
Ook het symposium staat inmiddels goed op de rit. Een van de sprekers, prof. dr. Marita Mathijsen,
brengt in oktober weer een nieuw boek op de markt, Historiezucht, dat handelt over de oprichting van
musea en bibliotheken in de negentiende eeuw. Juist de monumenten die in onze eeuw onder de voet
dreigen te worden gelopen. Het boek zet aan tot nadenken over de betekenis van geschiedenis, toen
maar ook zeker nu. Marita Mathijsen komt met provocerende inzichten.

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!

Literatuurgroep
Onder leiding van de promovendus Alex Rutten gaan we komend studiejaar de literatuurclub
weer opstarten. Hij wil dan de periode 1900-1940 onder de loep nemen omdat hij daar het
meeste van weet. Ieder jaar wordt dan een thema gekozen waarbinnen we dan ongeveer drie
boeken lezen. Voor het aankomende jaar is het thema: bestsellers en vrouwenemancipatie aan
het begin van de 20e eeuw. Alex Rutten wil dan met de deelnemers o.a. lezen: Herinneringen
van een onafhankelijke vrouw (1915) van Ada Gerlo (pseud. van Annie Salomons) en De
opstandigen (1925) van Jo van Ammers-Küller.
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Inmiddels is de datum van de eerste bijeenkomst bekend, woensdag 4 december in de
avonduren. Tijdstip wordt nog bekend gemaakt.
U kunt zich nog steeds aanmelden!

Het filosoferen onder deskundige leiding gaat van start!
Inmiddels hebben we met onze begeleider, Herman Simissen, zeven data gepland waarop we bijeen
komen. We gaan van John Rawls Theory of Justice bespreken. Iedere bijeenkomst komt een deel van
dit boek aan bod.
We starten op vrijdag 6 september. De groep zit op dit moment vol. Als u nog belangstelling heeft,
laat het ons door middel van een mailtje aan cwvalchof@hotmail.com dan even weten. Dan plaatsen
we u op de wachtlijst. Dat u de eerste bijeenkomst gemist heeft, hoeft geen probleem te zijn!

Mediasterren en de macht van representatie: de beeldvorming van Marilyn Monroe
lezing door promovendus Alex Rutten op donderdag 21 november
In mijn lezing zal ik aan de hand van een reflectie op de biografie en beeldvorming van bekende
personen een kritische blik werpen op de manier waarop sterren gerepresenteerd worden in
verschillende media. Ik zal mij specifiek richten op het geval van Marilyn Monroe en enkele lijnen in
de beeldvorming na haar dood in 1962 schetsen, om vervolgens te kijken hoe recente publicaties vanaf
2010 zich verhouden tot deze traditie van beeldvorming. Uiteindelijk hoop ik inzicht te verschaffen in
(1) de manier waarop 'wij' omgaan met ‘celebrities’, (2) hoe je de beeldvorming van schrijvers,
kunstenaars e.d. kunt onderzoeken, en (3) wat de macht en ethische implicaties zijn van deze
beeldvorming.

Jaarvergadering
Op donderdag 21 november, voorafgaand aan de lezing van Alex Rutten, is er een jaarvergadering.
We zijn dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester en bestuursleden.

Oproep
Onze huidige penningmeester is aftredend met ingang van het nieuwe studiejaar. Ook is hij niet
herkiesbaar. We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. En ook mensen die
interesse hebben om algemeen bestuurslid te worden mogen zich melden. Weet u iemand laat het ons
weten, zelf melden mag ook!

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
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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 2013-2014 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 2013-2014 nog niet
heeft voldaan, € 15 te storten op IBANummer NL20ABNA051.23.31.308 van de penningmeester,
F. G. J. Timmermans te Malden
Na een periode van ziekte kunnen we ons bestuurslid Ben Spraakman weer verwelkomen. Hij heeft
aangegeven zijn taak binnen ons bestuur weer langzaamaan op te willen pakken.

Bestuur ValC-hof
Voorzitter Anita Huisman
Penningmeester Fred Timmermans
Secretariaat
Nieuwsbrief Elma Nelissen

anitahuisman@hotmail.com
akkefredtim@hetnet.nl
cwvalchof@hotmail.com
elmanelissen@hotmail.com

Bestuursleden
Eddy Thewis
Ben Spraakman

eddythewis@home.nl
b.spraakman@chello.nl

Tentamenbank

Cor Vink cor.vink@inter.nl.net

Agenda 2013-2014
Donderdag 21 november

Lezing Mediasterren en de macht van representatie: de
beeldvorming van Marilyn Monroe door Alex Rutten

Donderdag 21 november

Jaarvergadering
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