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Druk zijn we met onze studie, we willen ons ontwikkelen,
research doen en hopen op belangwekkende feiten te stuiten.
Helaas is het maar weinigen weggelegd om de voorpagina’s
van de dagbladen en de televisie te halen. Waarschijnlijk
ben ik niet de enige die zou willen ruilen met
roofkunstjagers Arthur Brand, Alex Omhoff en David
Kleefstra die undercover gestolen nazikunst opspoorden.
Het gaat onder meer om twee bronzen paarden van 40 ton
elk, die in de tuin van de Rijkskanselarij onder Hitlers
werkkamer stonden. Ook een granieten reliëf van 5 bij 10
meter met ontblote gespierde zwaardvechters is terecht. Wat
zou je daar een schitterende scriptie over kunnen schrijven!
En een spannende dissertatie waarvoor de uitgevers in de rij
staan.
Wel kunnen we aanhaken bij de discussie die zich nu
ontwikkeld met betrekking tot de gevonden nazikunst. Wat
gaat ermee gebeuren? Brand zelf weet het nog niet;
"Misschien dat ze naar een museum gaan. Het ligt nog een
beetje gevoelig, maar het hoort wel in een museum thuis.
We moeten ook kunnen zien wat de kunstideeën in het
nazitijdperk waren." De waarde van de teruggevonden
nazikunst is volgens Brand moeilijk te bepalen. Hij denkt
dat de kunstwerken meerdere miljoenen waard zijn.
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mededelingen
Oproep om oude tentamens in te leveren
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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Penningmeester
De huidige penningmeester, Fred Timmermans, is ziek. Hij
wordt tijdelijk vervangen door Ben Spraakman. Vandaar dat
u ook een ander IBANnummer onderaan deze
Nieuwsbrief.
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.
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Donderdag 11 juni

19.00u Literatuurbijeenkomst

Vrijdag 19 juni

10.30u Filosofiebijeenkomst
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Woensdag 1 juli

19.00u Filmavond in Lux
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Zaterdag 10 oktober

Landelijke dag Nijmegen

Vrijdag 11 december

Symposium te Nijmegen
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Filmavond woensdag 1 juli in LUX
Op woensdag 1 juli vindt de jaarlijkse filmavond weer
plaats. Dit jaar is gekozen voor Northanger Abbey een film
naar een roman van Jane Austen. De inleiding zal verzorgd
worden door Jan Oosterholt. Dit jaar is de organisatie weer
in handen van ValC-hof.
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Na de succesvolle edities van de afgelopen jaren vindt op
woensdag 1 juli opnieuw een filmavond plaats voor
studenten cultuurwetenschappen. De avond wordt
georganiseerd door studievereniging ValC-hof in
samenwerking met de faculteit CenR en staat dit keer in het
teken van Northanger Abbey, de eerste door Jane Austen
voltooide roman. De bijeenkomst telt mee in het kader
van CW-debat: deelname levert 4 studie-uren op.
De romans van Jane Austen (1775-1827) zijn vanwege hun
vaak als tijdloos aangemerkte romantische verwikkelingen
zeer geliefd bij filmmakers. Van Austens meesterwerken
Pride and Prejudice en Sense and Sensibility zijn inmiddels
vele bewerkingen verschenen. Minder bekend is Austens
debuut Northanger Abbey, waarin hoofdpersoon Catherine
Morland zich laat meeslepen door fantasieën, ontsproten aan
haar lectuur van gothic novels. In Catherines bewustzijn
lopen fictie en realiteit in elkaar over. Met haar prikkelbare
fantasie en haar voorliefde voor romantische literatuur
schaart zij zich in het illustere gezelschap van literaire
helden en heldinnen als Don Quichote en Emma Bovary.
Voorafgaand aan de film verzorgt OU-docent Jan Oosterholt
een lezing waarin hij ingaat op Austens boek* en op de
verschillen tussen de roman en de film. Als docent van de
cursus Bewerkte Boeken is Jan gespecialiseerd in de vele
aspecten die komen kijken bij literatuurverfilmingen.
Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:
18.30-19.00 Ontvangst in LUX (Mariënburg 38-39,
Nijmegen
19.00-19.30 Introductie door Jan Oosterholt
19.30-20.00 Korte pauze
20.00-21.30 Filmvertoning Northanger Abbey in zaal met

daarna napraten en een glas in het café van LUX
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Het is zinvol maar niet noodzakelijk om voorafgaand aan de
filmvertoning Austens boek te (her)lezen. Onlangs is een
nieuwe en uitstekende vertaling verschenen bij uitgeverij
Athenaeum Van Gennep & Polak.
Aanmelden voor deze avond kan via
cwvalchof@hotmail.com Vermeld bij uw aanmelding ook
uw studentnummer (ivm het certificaat). Het is toegestaan
om (tegen betaling) een introducée mee te nemen. Geef het
bij uw aanmelding duidelijk aan wanneer dit het geval is.
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De kosten voor deelname bedragen 12,50 euro voor leden
van ValC-hof; niet-leden betalen 15 euro per persoon. Dit
bedrag dient uiterlijk een week tevoren overgemaakt te
worden naar
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IBAN NL39RABO0300678886 (BIC RABONL2U) t.n.v.
Ben Spraakman te Westervoort, onder vermelding van:
‘filmavond 1-7’.
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Wij adviseren u zich tijdig aan te melden, want de afgelopen
jaren was de zaal steeds volgeboekt!
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Symposium vrijdag 11 december 2015
Ook dit jaar organiseren wij in samenwerking met Utile
weer een symposium. Zet de datum vast in de agenda en
laat u verrassen!
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Faceboekpagina
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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Literatuurgroep
Ook in het studiejaar 2014-2015 begeleidt promovendus
Alex Rutten de literatuurgroep. 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.
De vierde bijeenkomst is op donderdag 7 mei. We buigen
ons dan over De schaamte voorbij van Anja Meulenbelt.
U kunt voor informatie natuurlijk altijd terecht op onze site.
U kunt zich nog steeds aanmelden!
Ook in het nieuwe studiejaar gaan we door mits er
voldoende deelnemers zijn!
Filosoferen onder deskundige leiding
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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. De derde bijeenkomst is op
vrijdag 8 mei . We lezen Niet alles is te koop van Michael
Sandel.
Ook in het nieuwe studiejaar gaan we door mits er
voldoende deelnemers zijn!
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER:

OPROEP

Contributie ValC-hof

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!

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

IDEEËNBUS
Alle suggesties voor het verbeteren van onze
communicatie nar de leden toe zijn welkom! Ook
voorstellen voor excursies, lezingen, filmavonden,
bezoeken aan musea en tentoonstellingen,
uitstapjes en noem maar op hebben onze warme
belangstelling!!

Ben Spraakman te Westervoort, BIC RABONL2U
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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

Huug van der Vlist

h.vdvlist@wxs.nl

Hester Ubbink

hester.ubbink@chello.nl

Contact
Adres p.a. Studiecentrum Nijmegen. Postbus 6870, 6503 GJ Nijmegen T: 024-3612000
Mailen kan naar cwvalchof@hotmail.com of naar het studiecentrum : nijmegen@ou.nl
Website: http://www.valc-hof.nl/
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