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ValC-hofnieuws nr. 9
April 2010
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 ValChof: cwvalchof@hotmail.com

Van de voorzitter
David
Beelden werden niet gemaakt, ze moesten ‘worden
bevrijd uit marmer’, alsof ze er al waren,
altijd al,
(ergens, in een windstille juni, op een wit,
onbewoond eiland in een blauw-groene zee)
en inderdaad, hij vond een prachtige steen,
onder zijn huid een perfekte machine
van hersenen, spieren en hart,
en niets van moeite, niets van een beweging
die er ooit was of nog zou, alleen
houding, onverschillige kracht
van milliarden kristallen, volmaakte
kopie van jeugd.
Rutger Kopland, Spiegel van de Nederlandse poëzie, samengesteld door Hans Warren,
Amsterdam 1994, blz. 418.
Wij wensen al onze leden een prettige meivakantie en een ‘schone’ Koninginnedag.

Literatuurgroep
De literatuurgroep heeft een succesvolle doorstart gemaakt onder leiding van
Liesbeth de Groot en Anita Huisman. Als u meer informatie wilt hebben kunt contact
opnemen met of Anita anitahuisman@hotmail.com, of met Liesbeth
liesbethvermeulen@planet.nl
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Filosofiegroep
Iedere eerste dinsdag van de maand is er in café Trianon, Berg en Dalseweg 33, Nijmegen
een filosofische bijeenkomst. De avond begint om 20.00 uur en de kosten bedragen € 3, Meer informatie vindt u op www.filosofisch-cafe.nl
In december en januari is er geen filosofisch café, ook is er een zomerstop

Tweedaags, eventueel driedaags, tripje naar Leuven
Door onvoorziene omstandigheden heeft het bestuur het tripje naar Leuven moeten
verplaatsen naar vrijdag 30 april.
We gaan ’s ochtends om 10.00u een kijkje nemen in het Husserlarchief en krijgen hierover
uitleg van een wetenschappelijk medewerker. Kijk voor meer informatie over het
Husserlarchief op: http://www.hiw.kuleuven.be/hiw/eng/husserl/index.php
’s Middags bezoeken we een of twee archieven, de wereld en de werking van het
archiefwezen worden uit de doeken gedaan door een deskundige. Ook krijgt u de
gelegenheid om in het Rijksarchief een kijkje achter de schermen te nemen. Wilt u alvast
nader kennis maken met deze deskundige, kijk dan op:
http://www.arts.kuleuven.be/geschiedenis/English/fiches_english/fiche_eddyput_english_eng
lish.htm
Vanwege voorziene reistijd en vol programma op vrijdag lijkt het ons handig om al op
donderdag 29 april in Leuven aan te komen zodat we vrijdagochtend gelijk na het ontbijt
kunnen starten met het programma. Voor vrijdagavond hebben we een stadswandeling
geboekt met als thema Verdwenen brouwerijen. We krijgen uitleg over hoe de economie in
Leuven beïnvloed is geweest door vroegere brouwerijen. Ook dit is ten slotte cultureel
erfgoed en zeker in Leuven dat zich beschouwt als de hoofdstad van het bier! Mocht u zich
pas vrijdagochtend bij de groep willen aansluiten, dan kan dit natuurlijk ook. Wilt u dit dan
wel duidelijk bij uw aanmelding vermelden!
Op zaterdagochtend maken we een wandeling langs de vele oude universitaire gebouwen
die Leuven nog bezit en voor een deel het gezicht van de stad mede bepalen. ’s Middags
kunt u op eigen gelegenheid nog een bezoek brengen aan museum M waar zich De zeven
Sacramenten van Rogier van der Weijden nog bevindt en/of de Sint Pieterskerk waar u het
Laatste Avondmaal van Dirk Bouts kunt bewonderen.
Planning:
Aankomst te Leuven op 29 april
30 april om 10.00u bezoeken we het Husserlarchief
30 april om 13.30u bezoeken we het Rijksarchief
30 april om 20.00u stadsrondwandeling met als thema Verdwenen brouwerijen
1 mei om 10.00u wandeling langs universitaire gebouwen
’s middags kunt u op eigen gelegenheid nog een bezoek brengen aan museum M of
aan de Sint Pieterskerk.
De overnachtingen moet u zelf boeken. Het Ibishotel ligt op loopafstand van alle te bezoeken
gelegenheden en hanteert schappelijke prijzen.
U kunt zich aanmelden op cwvalchof@hotmail.com vermeldt duidelijk of u aan het gehele of
slechts een deel van het programma wenst deel te nemen, vermeldt ook uw belangstelling
voor een stadswandeling op zaterdag.
Aanmelden kan nog!
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Jaarafsluiting door de mentor op woensdag 30 juni
Let op! Datum en onderwerp zijn veranderd. Dit omdat de samenwerkende
studentenverenigingen voor het symposium dit jaar waarschijnlijk als onderwerp De Vrede
van Nijmegen gaan nemen. Op deze manier wordt overlapping van onderwerp vermeden.

De vos en de egel: leven en werk van Leo Tolstoj
De honderdste sterfdag van Leo Tolstoj wordt dit jaar herdacht via verschillende publicaties,
een documentaire met authentiek beeldmateriaal en de film The Last Station. Tolstoj is
vooral bekend als de auteur van Oorlog en Vrede en Anna Karenina, maar schreef naast
deze twee epische romans ook talrijke verhalen, novellen en religieuze en filosofische
verhandelingen.
Op woensdag 30 juni vindt voor studenten cultuurwetenschappen in bioscoop
LUX/Cinemariënburg te Nijmegen een avond in het teken van Tolstoj plaats. Dr. Jeroen
Vanheste verzorgt een lezing waarin hij ingaat op de relatie tussen het leven en werk van
Tolstoj en op de spanning die er bestond tussen Tolstoj de levenskunstenaar en Tolstoj de
moralist. Inzicht in deze spanning tussen ‘de vos en de egel in Tolstoj’ (zoals Isaiah Berlin
het noemde) draagt bij aan een goed begrip van Tolstojs grote romans. Aansluitend aan de
lezing worden twee delen vertoond van War and Peace, de prachtige BBC-serie uit de jaren
zeventig (met een jonge Anthony Hopkins als Pierre Bezoechov) waarin Tolstojs grootste
roman verbeeld wordt.
Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:
18.45-19.15 Ontvangst in de Foyer, het café van bioscoop Cinemariënburg
19.15-20.00 Lezing over leven en werk van Tolstoj
20.00-20.15 Korte pauze
20.15-21.45 Filmvertoning
21.45Napraten en een glas in de Foyer
Aanmelden voor deze avond kan via secretariaat.cultuurwetenschappen@ou.nl
De kosten voor deelname bedragen 12 Euro per persoon. Dit bedrag dient uiterlijk een week
tevoren overgemaakt te worden op gironummer 4116553 t.n.v. de Open Universiteit te
Heerlen, onder vermelding van ‘52300/filmavond’. Deelnemers ontvangen een exemplaar
van het door de spreker geschreven uitvoerige artikel Leven en Kunst volgens Tolstoj.
Introducés zijn welkom!
De bijeenkomst telt mee in het kader van CW-debat.

Tentamenbank
Cor Vink beheert vanaf nu de tentamenbank. Leden van ValC-hof kunnen kosteloos
tentamens lenen, niet-leden alleen tegen vergoeding van de portokosten.
Mocht u nog oude tentamens thuis hebben liggen dan zou Cor die graag opnemen in zijn
tentamenbank.
Het emailadres van Cor is cor.vink@inter.nl.net

Van de penningmeester: Contributie ValC-hof
Over de contributieregeling van ValC-hof bestaat nog veel onduidelijkheid. Daarom zetten
we hier 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.
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Voor het verenigingsjaar 2009-2010 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 dat graag lid wil blijven en de contributie voor 2009-2010 nog niet
heeft voldaan, € 15 te storten op rekeningnummer 51.23.31.308 van de penningmeester,
F. G. J. Timmermans te Malden

Bestuur ValC-hof
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Nieuwsbrief

Anita Huisman
Fred Timmermans
Liesbeth de Groot
Elma Nelissen

anitahuisman@hotmail.com
akkefredtim@hetnet.nl
cwvalchof@hotmail.com
elmanelissen@hotmail.com

Bestuursleden

Ben Spraakman
Peter Bleyie
Eddy Thewis

b.spraakman@chello.nl
peter.bleyie@hccnet.nl
eddythewis@home.nl

Tentamenbank

Cor Vink

cor.vink@inter.nl.net

Agenda 2010

29-30 april, 1 mei

Tweedaags, eventueel driedaags, tripje naar Leuven

Donderdag 10 juni

De Uitgeslotenen van Elfride Jelinek

Woensdag 30 juni

Jaarafsluiting door de mentor

Zaterdag 9 oktober

Landelijke dag Nijmegen
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