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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 
 
 
Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
Het bestuur heeft gemerkt en begrijpt ook, dat u niet elk jaar voor een half uur naar Nijmegen wilt 
komen om de verplichte jaarvergadering van onze vereniging bij te wonen. Ook de combinatie van een 
activiteit op het studiecentrum met de jaarvergadering blijkt geen optie wegens de sluitingstijd van 
half tien. Daarom dit jaar, volgens de klassieke agenda, de jaarvergadering via internet, op 
 de ValC-hof site, www.valc-hof.nl. Doet u mee? We beginnen de vergadering op 10  november en 
sluiten op 20 november. U heeft dan alle tijd om via onze site of onze email cwvalchof@hotmail.com 
te reageren. 
 
Er zijn mensen die denken dat 
het leven zinloos is omdat het 
eindig is. Zij vergeten dat het 
omgekeerde ook gezegd kan  
worden: dat als het leven niet  
eindig zou zijn, het geen waarde 
zou hebben. Het altijd aanwezige 
gevaar om het te verliezen, 
doet ons beseffen hoe waardevol  
het leven is. 
 
Karl Popper (1902-1994), Oostenrijks filosoof 
 
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! 
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http://www.valc-hof.nl/
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Literatuurgroep 
 
Ook in het studiejaar 2014-2015 gaat promovendus Alex Rutten de literatuurgroep 
begeleiden. We verplaatsen onze aandacht naar het hedendaagse tijdperk maar blijven wel in 
Nederland. We gaan kijken in hoeverre er verschillen zijn vanuit een feministische invalshoek 
tussen de afgelopen studiejaar behandelde boeken en de boeken die komen. 
We starten met Eenzaam avontuur van Anna Blaman. Een datum volgt. 
U kunt voor informatie natuurlijk altijd terecht op onze site. 
U kunt zich nog steeds aanmelden! 
 
Houd de nieuwsbrief en de site in de gaten want we starten met een nieuwe cyclus met vast 
ook weer menig leerzaam uurtje! 
 
 
Filosoferen onder deskundige leiding  
 
 Als u 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! 
 
 
Lezing Over de Liefde op 20 november door Carli Coenen en Alex Rutten 
 
In hun lezing zetten Carli Coenen en Alex Rutten, twee in 1988 geboren, dus nog relatief jonge, doch 
niet onervaren promovendi in respectievelijk de filosofie en letterkunde, hun tanden in het hoogst 
problematische fenomeen dat de liefde heet. Bestaat de ware Jakob? Waarom trouwen mensen nog 
steeds? Waarom sterven de vlinders in de buik? Bestaat de eeuwige trouw? Verdraagt de liefde 
twijfel? Op al deze vragen en meer proberen Carli en Alex een antwoord te vinden door hun krachten 
te bundelen en het thema liefde te benaderen vanuit literaire, filosofische en persoonlijke 
invalshoeken. Bovenal zal hun lezing een poging zijn tot herwaardering en begrip van de 
fundamentele onzekerheid die de liefde kenmerkt. Het zal gaan over de zekerheden die men 
desondanks blijft najagen, over de romantische illusies die de liefde omhullen en over de 
onvermijdelijke ontnuchteringen en desillusies. Geïnspireerd door Socrates’ lofzang op Eros, Menno 
ter Braaks confronterende kritiek op de burgerlijkheid, Badiou’s oproep tot trouw aan het ‘événement’ 
van de liefde, Werthers schrijnende lijden aan de onbereikbare liefde, het persoonlijkheidsideaal van 
Agnes Maas-van der Moer en Merleau-Ponty’s aandacht voor de ambiguïteit en lichamelijkheid van 
onze ervaring, gaan deze jongelingen het gesprek aan met elkaar en het publiek. Uiteindelijk proberen 
zij in hun lezing op deze manier een antwoord te formuleren op de praktisch-filosofische vraag: hoe 
lief te hebben? 
 
Als u de lezing bijwoont, krijgt u studie-uren voor de cursus CW-debat. 
Opgeven kan bij het secretariaat van studiecentrum Nijmegen. 
 
 
Oproep om oude tentamens in te leveren bij ValC-hof 
 
Het bestuur van ValC-hof wil de tentamenbank nieuw leven in gaan blazen. Daarom het verzoek aan 
de leden om oude tentamens bij ons in te leveren. Dit mag zowel een papieren versie zijn die u op het 
Studiecentrum in ons postvak mag laten leggen, als een  digitale, dan mag u de tentamens sturen naar 
ons mailadres, cwvalchof@hotmail.com . 
Alvast bedankt voor de moeite! 
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Attendering 
 
Een van onze literatuurclub leden, Pauline van der Lans, heeft weer een boek geschreven. Het is te 
koop bij Pauline zelf en in de boekhandel. Voor meer info mail ons even dan sturen we uw mail door 
naar Pauline. 
Het laatste nieuws is dat Pauline haar boek via de uitgever naar Adri vd Heijden heeft laten sturen. 
Adri vd Heijden vergelijkt de slotpassage uit het boek van Pauline met de slotpassage van The catcher 
in the rye. Beide stukjes tekst ontroeren hem op dezelfde manier.  Een mooier compliment kun je niet 
krijgen! Maakt dit u echt nieuwsgierig ga dan voor meer info naar de site van Pauline, 
www.touchthesky.nl  
 
 
Symposium 12 december 2014 
 
       

 
                                                                                             
Het gaat slecht, verder gaat het goed  
visies op Nederland in de jaren 1945-1955  
  
Het jaarlijkse symposium van de samenwerkende studentenverenigingen Cultuurwetenschappen van 
de Open Universiteit, Utile Dulci en ValC-hof op 12 december dat plaats vindt op de campus van de 
Radboud Universiteit te Nijmegen, staat in het teken van Nederland in de jaren 1945-1955. De 
titel Het gaat slecht, verder gaat het goed is een citaat uit De Avonden1 van Gerard van het 
Reve, uitgesproken door Frits van Egters. Deze titel verwoordt, in onze ogen, de ambiguïteit en 
strijdigheid in de wijze waarop deze periode wordt geduid. Met trots mogen we drie sprekers 
aankondigen die een aantal van deze tijdsbeelden in de schijnwerpers gaan zetten. Aan de hand van 
dagvoorzitter Toon Bosch, universitair hoofddocent Cultuurwetenschappen, volgen we deze sprekers 
die ons hun visies over politiek, maatschappij, cultuur en de ontwikkelingen in kunsten en literatuur in 
het Nederland van de jaren 1945-1955 voorleggen. De ochtendlezing wordt door Ad van 
Liempt verzorgd. Van Liempt is onder meer initiator van het populaire 
geschiedenisprogramma Andere Tijden en de serie Na de bevrijding, de loodzware jaren 1945-
1950 waarover ook een gelijknamig boek2 van zijn hand verscheen. In zijn ogen is de naoorlogse tijd 
loodzwaar, er zijn echter ook lichtpunten. Die komen in de middaglezingen aan bod. Katja Weitering, 

http://www.touchthesky.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=F3BVAmPlSR9piM&tbnid=JynuI76xqwzdtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://labinbarao.blogspot.com/2013/04/miro-t41-04-de-abril.html&ei=xxavU5TIN4rnPOqTgegN&bvm=bv.69837884,d.ZWU&psig=AFQjCNEMfUAMGBfxSq7bBFsS2FfhkSCwBg&ust=1404069857428463
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artistiek directeur van het Cobra Museum in Amstelveen zal ons meevoeren in de kleurige wereld van 
de Cobra beweging. In de afsluitende lezing gaat Jos Joosten hoogleraar Nederlandse 
letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de vernieuwende naoorlogse literatuur 
interpreteren. Het symposium wordt afgesloten met een vragenronde onder leiding van dagvoorzitter 
Toon Bosch waarna bij de traditionele afsluitende borrel alle standpunten nog eens doorgenomen 
kunnen worden. Kijk voor uitgebreide achtergrondinformatie, literatuurtips, de film De 
Avonden en wijze van aanmelden op  http://symposiumstudentenverenigingou14.wordpress.com/  
Reserveer 12 december 2014 voor dit veelzijdige programma!   
 
 
Oproep 
 
Onze huidige penningmeester is aftredend met ingang van dit 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! 
 
 
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 2014-2015 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 
 

 
Agenda 2014 -2015  
 
Donderdag 20 november Lezing Over de Liefde  door Carli Coenen en Alex Rutten.   
 
Vrijdag 12 december  Symposium 

http://symposiumstudentenverenigingou14.wordpress.com/
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