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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
ValC-hof kijkt terug op een leerzame en vooral ook gezellige jaaropening. Na de aftrap met koffie en
spekkoek informeerde onze mentor Jeroen Vanheste ons over de veranderingen in het studiejaar
2014/15. Hierna volgde een boeiende lezing door Hans van den Akker, conservator van
het Bronbeek museum. Tijdens de lunch genoten we van een prima rijsttafel waarna onze, meer dan
capabele gids, een extra rondleiding door de zonnige tuinen in petto had. We stonden stil bij de
herdenkingsmonumenten en bewonderden één van de laatste plantenkalenders in Nederland. Het perk
heeft elk jaar een bijzonder thema. In 2014 memoreert het perk de 100e verjaardag van de militaire
luchtvaart in Nederlands-Indië. (zie foto) Eenmaal binnen in het koloniale museum werden we verrast
door de eigentijdse museuminrichting waar de gids onze kennis op prettige wijze aanvulde. Voor wie
deze dag niet kon bijwonen, Museum Bronbeek is een aanrader!
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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!

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.
Donderdag 16 oktober wordt verzet. We starten met Eenzaam avontuur van Anna Blaman.
U kunt voor informatie natuurlijk altijd terecht op onze site. Ook voor de nieuwe datum kunt
u kijken op onze site. Zodra deze bekend is, vermelden we hem op de site.
U kunt zich nog steeds aanmelden!
Houdt 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!

Zaterdag 11 oktober Landelijke studiedag CW
Op zaterdag 11 oktober vindt de landelijke studiedag CW weer plaats te Nijmegen. Dit keer met als
onderwerp de Eerste Wereldoorlog en de doorwerking daarvan. U hebt inmiddels een uitnodiging per
mail ontvangen.

Lezing Over de Liefde op 20 november
Op donderdag 20 november geven de OU docenten Carli Coenen en Alex Rutten een lezing, Over de
Liefde. 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.

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 19451950 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,
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
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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
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

Agenda 2014 -2015
Zaterdag 11 oktober

Landelijke studiedag Nijmegen

?

Literatuurclub met Eenzaam avontuur van Anna Blaman

Donderdag 20 november

Lezing Over de Liefde door Carli Coenen en Alex Rutten.

Vrijdag 12 december

Symposium
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