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In 1873 schrijft Victor de Stuers een bevlogen betoog over
de lakse houding van de Nederlandse overheden tegenover
ons cultureel erfgoed. In Holland op z'n smalst beschrijft De
Stuers hoe belangrijke kunstvoorwerpen naar het buitenland
verdwijnen om daar de musea te sieren en hoe rijke
particulieren de kunstmarkt domineren. Afgelopen weken
maakten wij de soap rondom de aankoop van twee portretten
van Rembrandt mee. De afloop, een gezamenlijke aankoop
van Frankrijk en Nederland, die tot gevolg heeft dat de
kwetsbare doeken continue tussen twee landen vervoerd
gaan worden is een bizar compromis. Wie gaat het
restauratiebeleid bepalen? Hoe hoog wordt de
verzekeringspremie? Hoe lang kunnen deze kwetsbare
doeken dit gesol overleven? Dit kan nooit de bedoeling van
Victor de Stuers zijn geweest.
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Symposium 11 december 2015:

Vertel!
De mens als verhaal
INHOUD
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Op vrijdag 11 december 2015 organiseren de
studentenverenigingen ValC-hof en Utile Dulci in
samenwerking met de Faculteit Rechts- en
Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit hun
achtste jaarlijkse symposium. Het thema is deze keer
‘De mens als verhaal’.
In onze tijd van razendsnelle
(neuro)wetenschappelijke vooruitgang domineert een
naturalistische opvatting van de mens. Wij ‘zijn’ onze
genen, ons brein, onze biologische eigenschappen.
Daartegenover staat echter een opvatting die de laatste
tijd ook aan invloed wint en waarin het menselijk
leven gezien wordt als een verhaal. Filosofen als
Charles Taylor, Paul Ricoeur en Martha Nussbaum
stellen dat de mens, als enige in de natuur, een
zichzelf interpreterend wezen is. De mens stelt een
eigen verhaal samen, een eigen ‘narratieve identiteit’:
hij moet zichzelf voortdurend uitleggen en
(her)interpreteren om te weten wie hij is en wat zijn
eigen antwoorden zijn op de vragen en uitdagingen
van het leven. Daarbij kunnen ook romans en films
een belangrijke rol spelen: want de confrontatie met
andere verhalen, en daarmee met de interpretaties van
de wereld die deze andere verhalen
vertegenwoordigen, helpt om het eigen leven te
interpreteren en het eigen verhaal te schrijven.
In het symposium onderzoeken we op welke manier
verhalen een rol kunnen spelen bij de vorming van de
menselijke identiteit. In zijn inleiding tot de dag zal
Jeroen Vanheste het thema ‘de mens als verhaal’
introduceren en verkennen aan de hand van enkele
voorbeelden uit romans en films. Daarna zullen drie
gastsprekers het thema vanuit hun eigen specifieke
invalshoek belichten:
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Prof. dr. Christien Brinkgreve (www.christienbrinkgreve.nl) is emeritus hoogleraar sociale
wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Recentelijk verscheen haar boek Vertel. Over de
kracht van verhalen.
Prof. dr. Gerben Westerhof (www.utwente.nl/bms/pgt/mw/westerhof/) is als hoogleraar
verbonden aan de Universiteit van Twente, waar hij tevens directeur is van het
‘Levensverhalenlab’. Zijn expertisegebieden betreffen onder meer de rol van verhalen bij
identiteitsontwikkeling en bij de geestelijke gezondheid van onder meer oudere mensen.
Prof. dr. Helma van Lierop (www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/h.vanlierop_nl.htm)
is hoogleraar jeugdliteratuur aan de Universiteit van Tilburg. Zij doet onder meer onderzoek
naar jeugdliteratuur in relatie tot autobiografisch schrijven (‘life writing’) en naar de
adolescentenroman in relatie tot ontwikkelingspsychologische inzichten.

Onderwerp en programma van de dag liggen op het snijvlak van de filosofie, letterkunde en
de sociale wetenschappen, waarbij er ook diverse raakvlakken zijn met de psychologie. Deze
brede en interdisciplinaire benadering sluit bij uitstek aan bij de aard van onze studie
cultuurwetenschappen en is daarnaast ook interessant voor studenten psychologie.
Locatie: Collegezaal CC2 Collegezalencomplex, Mercatorpad 1, Nijmegen
Programma van de dag (tijden bij benadering):
Vanaf 10.15 Ontvangst en koffie
11.00-11.30 Opening en inleiding door Jeroen Vanheste
11.30-12.30 Lezing prof. Christien Brinkgreve
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.15 Lezing prof. Gerben Westerhof
14.15-15.00 Lezing prof. Helma van Lierop
15.00-15.30 Theepauze
15.30-16.00 Debat
16.00
Borrel en uitdelen deelnamecertificaten
Reserveer 11 december 2015 voor dit veelzijdige programma!
Deelname aan deze dag levert u 8 studie-uren op voor de cursus CW-debat.
Voor deelname dienen leden van de studentenverenigingen Utile Dulci en ValC-hof 27,50 en
overige deelnemers 30,-- over te maken ten name van A.M.T. Dolle op NL 73 ABNA 0522
7956 84 met vermelding van uw studentnummer. Uw inschrijving is pas definitief als het
geld door de penningmeester ontvangen is. Wilt u ook vermelden voor wie u betaalt als de
naam van de rekeninghouder niet overeenkomt met die van de deelnemer? U kunt zich
aanmelden tot uiterlijk 1 december. U ontvangt geen bevestiging en eenmaal betaald
deelnamegeld wordt niet teruggestort. Ook introducés zijn welkom! Eventuele verder
informatie via de organiserende studentenverenigingen: cwvalchof@hotmail.com en
secrutiledulci@gmail.com
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Literatuurgroep
Ook in het studiejaar 2015-2016 gaan we door met de
literatuurgroep. We verplaatsen onze aandacht naar een
aantal Engelse en Amerikaanse romans onder begeleiding
van Carli Coenen. We gaan kijken met dezelfde invalshoek
als we bij Alex Rutten gedaan hebben. Waarschijnlijk met
een toegevoegd filosofisch tintje want Carli is
promovendus filosofie.
De datum van de tweede bijeenkomst is nog niet bekend.
We buigen ons dan over Jane Eyre van Charlotte Bronte. U
kunt voor informatie natuurlijk altijd terecht op onze site.

INHOUD
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U kunt zich nog steeds aanmelden!
Heeft u interesse en wilt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen rondom de literatuurgroep blijf dan de
nieuwsbrief lezen of bezoek onze site op www.valc-hof.nl .
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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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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 in het volgend
collegejaar weer met een nieuwe cyclus, mits er voldoende
deelnemers zijn . Dus meld het vooral als u interesse heeft!
De tweede bijeenkomst in het nieuwe studiejaar is op
vrijdag 30 oktober 2015.
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Mijn ervaringen in de filosofiegroep ValC-hof vember 2001

Hieronder de ervaringen van Huug van der Vlist met de filosofiegroep van ValC-hof
In het voorjaar van 2015 heeft de filosofiegroep zich bezig gehouden met het boek van Michael J.
Sandel getiteld What Money Can’t Buy; The moral limits of markets. In dit stukje een korte impressie
van de tekst en ervaringen met de discussie.
Michael J. Sandel (1953) is hoogleraar politieke filosofie aan Harvard University in Cambridge,
Massachusetts, USA. Hij is vooral bekend als docent van de cursus Justice: What’s the right thing to
do waarin hij op socratische wijze met zijn studenten omgaat. Hij trekt daarmee volle zalen (1000
studenten is geen uitzondering), en dat al gedurende 20 jaar. De colleges zijn te vinden op internet; zie
http://www.justiceharvard.org/ .Bovenkant formulier
In 2012 publiceert Sandel What Money Can’t Buy. In deze publicatie legt hij ons een aantal dilemma’s
voor met betrekking tot de grenzen van de marktwerking. Zo bespreekt hij “Tegen betaling in de rij
staan”, “Kinderen betalen voor goede cijfers”, “Viaticals: een weddenschap op je leven” en “Handel in
levensverzekeringen”, om maar een greep te doen. De kern van het boek is dus dat in toenemende
mate zaken vermarkt worden waarvan je je afvraagt of dat nog wel ethisch verantwoord is.
Voor de economen ligt het eenvoudig. Het gaat bij genoemde zaken over het verhandelen van een
‘goed’, dat hier bovendien naar beide zijden voordelen brengt. Er is bijvoorbeeld het geval van
hoorzittingen van het Congress. Deze zijn gratis, maar je moet wel in de rij staan voor een kaartje. Een
lobbyist huurt een dakloze in om in de rij te staan, en besteedt zijn tijd aan nuttiger zaken. Het bespaart
de lobbyist dus tijd en brengt de dakloze een bescheiden inkomen. Het slachtoffer in deze is de
belangstellende burger die geen plaats kan bemachtigen omdat het aantal gelimiteerd is. Dit laatste zal
de econoom een zorg zijn, want er is nu eenmaal altijd het probleem van de schaarste.
Voor de ethicus is er echter wel een probleem want het gaat om een ‘goed’ dat door de overheid gratis
ter beschikking wordt gesteld, en dat nu gekocht (of vermarkt) wordt. Nu is dit een tamelijk
onschuldig voorbeeld waarbij je afvraagt; so what? Maar er is ook de case van bedreigde wilde dieren
afschieten in Zuid-Afrika, als je maar flink betaalt (recent het geval van de leeuw Cecile). Het wordt
nog schrijnender als het gaat om iemand een voorschot voor zijn levensverzekering te geven, deze
over te nemen en vervolgens na ‘s mans dood het volle bedrag ervan te incasseren.
We hebben de cases bediscussieerd onder leiding van Herman Simissen. Het voordeel is dat de tekst
lekker concreet is zodat we de meeste besproken voorbeelden herkennen of ons er een voorstelling van
kunnen maken. De genoemde cases dagen ook uit om een standpunt in te nemen; en dat is dan ook
datgene wat in de groep regelmatig tot uitgebreide discussie leidde. Niet zozeer het filosofische als wel
het politieke of het economisme was dan de insteek.
Sandel staat bekend als de man van de public philosophy, dat wil zeggen hij kiest voor een benadering
via praktische en concrete gevallen. Dat zie je ook terug in de bovengenoemde colleges. En op deze
manier dwingt hij zijn lezers c.q. toehoorders tot zelf nadenken over situaties. Maar op de achtergrond
heeft hij natuurlijk wel een eigen politiek filosofische/ ethische visie.

ValC-hof is de studentenvereniging CW van de OU Nijmegen.

5

NIEUWSBRIEF
7de jaargang nr. 2
7de jaargang nr. 2

oktober 2015

opgericht op 27 no oktober 2015
opgericht op 27 november 2001

vember 2001
De gesprekken in de werkgroep hebben mij in ieder geval geleerd dat het nog niet zo gemakkelijk is
om een verzameling concrete gevallen onder te brengen in zelfs maar een begin van een filosofisch
systeem. Ik heb er nu in ieder geval mijn voordeel mee gedaan door de vragen die ik nog had over
Sandels werk om te zetten in een onderzoeksvoorstel voor cultuurwetenschappelijke vaardigheden 2.
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Nijmegen, september 2015

Huug van der Vlist

Sandel, Michael J., What money can’t buy; the moral limits of markets (New York 2012)
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Agenda 2014 – 2015
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Zaterdag 10 oktober Landelijke studiedag Nijmegen
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. Van de voorzitter
. Symposium 2015 (p.2)
. literatuurgroep (p.4)
. facebookpagina (p4)

Dinsdag 10 november Janny Bloembergen Cw debat
lezing Paradoxale modernisering over haar
promotieonderzoek

Vrijdag 11 december
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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! De info vindt u op pagina 1 van de
nieuwsbrief en op onze site : http://www.valchof.nl/symposium/
Als extraatje geven we de leden van ValC-hof een
consumptiebon voor de borrel aan het eind van de dag!
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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!

Heeft u vragen over de contributie of andere
betalingen aan onze vereniging of vragen
aangaande de tentamenbank dan mag u Hester
Ubbink mailen, hester.ubbink@chello.nl
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER:
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Contributie ValC-hof

Om de leden van ValC-hof snel en doeltreffend te
informeren over voor hen belangrijke
9

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 2015-2016 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 2015-2016 nog niet heeft
voldaan, € 15 te storten op IBANummer van de
penningmeester, NL98 INGB 0751 7012 11 BIC
INGBNL2A Hester Ubbink te Arnhem.

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

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!!
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Bestuur ValC-hof

Voorzitter Anita Huisman

anitahuisman@hotmail.com

Penningmeester Hester Ubbink

hester.ubbink@chello.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

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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