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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 
 
Na de vreselijke executiefilms wil ik graag een citaat delen dat me trof uit de rede Gevaren van 
onverschilligheid uitgesproken door Elie Wiesel tijdens een besloten bijeenkomst in het Witte Huis. 
Elie Wiesel was professor humane wetenschappen aan de universiteit van Boston. In 1986 kreeg hij de 
Nobelprijs voor de Vrede. 
“Onverschilligheid tegenover lijden is in zekere zin wat van de mens een onmens maakt. 
Onverschilligheid is immers gevaarlijker dan woede en haat. Woede kan zelfs creatief zijn. Iemand 
schrijft dan een prachtig gedicht, een prachtige symfonie. Iemand doet iets bijzonders voor de 
mensheid uit woede over het onrecht waarvan men getuige is. Maar onverschilligheid is nooit creatief. 
Zelfs haat kan soms een reactie opwekken. U vecht ertegen. U klaagt het aan. U ontwapend het. 
Onverschilligheid wekt geen reactie op. Onverschilligheid is geen reactie. Onverschilligheid is geen 
begin maar een einde. Daarom is onverschilligheid altijd de vriend van de vijand. Het begunstigt de 
agressor, nooit het slachtoffer wiens pijn nog verergerd wordt als hij of zij zich vergeten voelt. (…) 
Onverschilligheid is dus niet alleen een zonde maar een straf.”1 
 
 
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. 

                                                
1 Elie Wiesel, Toespraken die de wereld veranderden (Utrecht/Antwerpen 2007) 240. 
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De derde bijeenkomst is op dinsdag 17 maart. We buigen ons dan over twee boekjes van Nel Noordzij. 
U kunt voor informatie natuurlijk altijd terecht op onze site. 
U kunt zich nog steeds aanmelden! 
 
Inmiddels kunnen we na twee bijeenkomsten ook constateren dat deze nieuwe cyclus weer 
menig leerzaam uurtje biedt! 
 
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. We starten dit jaar met een nieuwe cyclus. Dus meld het 
vooral als u interesse heeft! 
Op vrijdag 13 februari is de eerste bijeenkomst. We lezen Niet alles is te koop van Michael Sandel. 
 
 
Woensdagavond 8 april, 19.00u,  Femke Kok (in het kader van CW-debat) over lust en 
misdaad in de middeleeuwen. 
 
PIERRE ABÉLARD OVER SCHULD, LUST, MISDAAD & MINORITY REPORT 
 
Pierre Abélard (1079-1142), de Romeo van de Middeleeuwen, schreef in de twaalfde eeuw de 
filosofische tekst Ken uzelf. In deze tekst legt hij uit wat het is om 'zondig' of 'deugdzaam' te zijn, aan 
de hand van voorbeelden zoals lust, misdaad, schuld en jaloezie. Een van Abélards interessante 
stellingen is dat de 'daad' moreel neutraal is. Of iemand een kwade daad wel of niet ten uitvoer brengt, 
doet niks af (of voegt niks toe) aan zijn schuld. Maar dat wil niet zeggen dat de misdadiger niet 
gestraft hoeft te worden. De menselijke rechter kan volgens Abélard niet 'in hart en nieren kijken' en 
kan daarom niet anders dan de (mis)daad bestraffen. 
Abélards tekst is, hoewel meer dan negenhonderd jaar oud, nog zeer actueel. Dat zal ik laten zien aan 
de hand van (scènes uit) de science fiction film Minority Report (Steven Spielberg, 2002) waarin 
verdachten worden opgepakt luttele seconden voordat zij hun misdaad begaan. De politie maakt 
daarbij gebruik van de voorspellende gaven van een drietal begaafde mensen. Wat kunnen we op basis 
van de ethiek in Pierre Abélard's Ken Uzelf over deze werkwijze zeggen? 
 
 
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! 
  
 
Penningmeester 
 
De huidige penningmeester, Fred Timmermans, is ziek. Hij wordt tijdelijk vervangen door Ben 
Spraakman. Vandaar dat u ook een ander IBANummer aantreft in de kop van de Nieuwsbrief. 
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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 2014-2015 nog niet 
heeft voldaan, € 15 te storten op IBANummer  van de penningmeester, NL39RABO0300678886 
Ben Spraakman teWestervoort, BIC RABONL2U 
 
 
 
 
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  
 
 
Vrijdag 13 februari 10.30u  Filosofie club 
 
Vrijdag 13 maart   Studiedag Zuid te Eindhoven 
 
Dinsdag 17 maart 19.00u  Literatuurclub 
 
Woensdag 8 april  19.00u  Femke Kok over lust en misdaad in de middeleeuwen  
 
Zaterdag 10 oktober    Landelijke studiedag Nijmegen 
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