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Januari 2014                                             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  

 

Het ValC-hof bestuur wenst alle leden een gezond, boeiend en succesvol 2014!  

Gevaarlijke dromen  

Kom niet te dicht bij je dromen: 

 ze zijn als rook, ze kunnen verdwijnen-  

ze zijn een gevaar dat blijvend kan zijn.  

Heb je je dromen wel eens in de ogen gekeken:  

ze zijn ziek en begrijpen niets-  

ze leven alleen in hun eigen gedachten.  

mailto:cwvalchof@hotmail.com


2 
 

Kom niet te dicht bij je dromen:  

ze zijn als leugens, ze hoorden te gaan-  

ze zijn als waanzin, ze willen blijven.  

Edith Södergran, De mooiste van Södergran (Herentals 2002), pag.127.  

 
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! 
 
 
Cultureel aangeklede Nieuwjaarsborrel op zaterdag 18 januari gaat helaas niet door 
vanwege te weinig aanmeldingen 
 
 
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. 
 
Ik denk dat ik voor alle deelnemers spreek als ik zeg dat het een informatieve maar ook zeker 
leuke bijeenkomst was op woensdag 4 december. Heel voorzichtig opperde Alex dat hij 
wellicht een derde boek wil toevoegen. Mijns inziens Alex laat zo blijken dat ook hij het een 
leuke avond  vond.  
Het tweede boek komt op woensdag 5 februari aan de orde. 
U kunt zich nog steeds aanmelden! 
 
 
Filosoferen onder deskundige leiding  
 
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 zijn gestart op vrijdag 6 september 2013.  Als u nog belangstelling heeft, laat het ons door middel 
van een mailtje aan cwvalchof@hotmail.com dan even weten. Dan nemen we contact met u op. Dat u 
de eerste bijeenkomsten gemist heeft, hoeft geen probleem te zijn! 
 
 
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 
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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 
 
 
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 
 
 
 
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  
Eddy Thewis      eddythewis@home.nl 
Ben Spraakman     b.spraakman@chello.nl 
 
Tentamenbank      Cor Vink cor.vink@inter.nl.net 
 

 
Agenda 2014 
 
Vrijdag 17 januari  Filosoferen onder deskundige leiding 
 
Woensdag 5 februari  Literatuurclub onder leiding van promovendus Alex Rutten 
 


