
 1

Adres: Studiecentrum Nijmegen. Postbus 6870, 6503 GJ Nijmegen  
Telefoon 024-3612000  Mailadres nijmegen@ou.nl 
E-mailadres secretariaat ValC-hof: cwvalchof@hotmail.com 
Contributie betalen aan F.G.J. Timmermans te Malden op rekeningnummer 512331308 
__________________________________________________________________ 
 

ValC-hofnieuws nr. 7 
 
Februari 2009 
 
 
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 
 
De Katten 
Hevig verliefden en ook sobere geleerden, 
Ze houden evenzeer, in hun rijp jaargetij,  
Van katten sterk en zacht, de trots van het huis; als zij 
Houden ze kouwelijk de eigen haard in ere. 
 
Vrienden van de wetenschap en zinnenweelde beide 
Zoeken zij stilte en het bange van de nacht; 
Hades had hun ’t vervoer der zielen toegedacht,  
Wanneer hun fierheid zulk een juk had kunnen lijden. 
 
En dromend nemen zij voorname poses aan 
Van Sfinxen in een lege wereld zonder einde, 
Die sluimeren, wier droom eeuwig lijkt door te gaan; 
 
Het is alsof hun vruchtbre lenden magisch vonken; 
Die sprankjes goud als fijne korrels zand, het zijn de 
Sterren in hun mystieke oogappels verzonken. 
 
Charles Baudelaire ‘Les Fleurs Du Mal’, blz. 191, Amsterdam 1995. 
 
Kalmerend, zo’n spinnende kat maar wat is óns leven druk! Carnaval of vakantie is weer 
voorbij. Een kabinet is gevallen en we mogen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
oefenen voor de landelijke verkiezingen. Dat we nog tijd hebben om te studeren is 
wonderlijk. Of niet? Het is ook vaak een rustpunt en een manier om ons af te sluiten voor die 
roerige buitenwereld en hierdoor tot bezinning te komen. Juist door onze studie beseffen we 
het betrekkelijke van al deze gebeurtenissen. De geschiedenis leert dat ons land vele 
stormen heeft doorstaan, kunstwerken bieden troost, de filosofie geeft bezinning en de 
muziek maakt onverwachte emoties los. Op naar de lente!  
 
Voor de reis naar Leuven zijn nog plaatsen vrij! Ga met ons mee en geniet van Leuven in het 
voorjaar. Zie voor aanmelding en details elders in deze nieuwsbrief.  

mailto:cwvalchof@hotmail.com
mailto:cwvalchof@hotmail.com


 2

 
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 
 
Ulysses van James Joyce op donderdag 25 februari 
 
De Ierse schrijver James Joyce wordt beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers van 
de 20ste eeuw. Hij werd op 2 februari 1882 geboren  in een rijke katholieke familie in Dublin 
die door omstandigheden in armoede terecht kwam. Hij studeerde literatuur aan het 
University College te Dublin, alwaar hij het katholicisme afzwoer. 
In Ulysses gebruikt Joyce de mythen van Odysseus, Penelope en Telemachus in een 
moderne setting. Leopold Bloom, zijn vrouw Molly Bloom en Stephen Dedalus vervullen de 
hoofdrollen, en tonen middels een parodie het contrast met hun mythische modellen. Het 
boek laat het leven in Dublin zien, met de nadruk op de vervallenheid en eentonigheid van 
de stad.  In 1922 werd Ulysses uiteindelijk uitgebracht door een Parijse boekhandel 
(Shakespeare & Co), en het bleek een onmiddellijk succes. 
 
Een kamer voor jezelf van Virginia Woolf op woensdag 10 maart 
 
Deze boekbespreking volgt vrij kort na de vorige omdat deze uitgesteld is geweest vanwege 
het winterweer. Toch de moeite van het komen waard, want wie heeft er nu geen behoefte 
aan een kamer, hoe klein dan ook, voor zichzelf? 
 
 
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 
 
 
Lezing dinsdag 13 april 
 
Op dinsdag 13 april om 19.00u houdt dr. Jos Pouls een lezing, getiteld:  Richard Meier 
versus Renzo Piano: Twee moderne kerken in Italië met elkaar vergeleken. Jos Pouls 
vergelijkt in deze lezing de twee belangrijkste kerkgebouwen in Italië van het afgelopen 
decennium. Richard Meier is bekend in Nederland van het stadhuis in Den Haag, het 
zogenaamde ‘ijspaleis’. Meier bouwde in 2003 te Rome de zogenaamde ‘jubileumkerk’ in de 
voor hem kenmerkende transparant witte vormentaal. Renzo Piano, onder andere bekend 
van het Centre Pompidou te Parijs, bouwde een jaar later de pelgrimskerk voor Padre Pio in 
de buurt van het Foggia. Beide kerken zijn bijzondere staaltjes van architectuur die een heel 
andere omgang met het gelovige publiek etaleren. 
Deze lezing telt mee in de reeks van het cultuurwetenschappelijk debat, er worden dus 
punten verstrekt. 
U dient zich van te voren aan te melden bij studiecentrum Nijmegen per telefoon of per mail.  
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Vrijdag 16 april regionale studiedag te Eindhoven 
 
Zodra er nadere informatie bekend is, wordt deze vermeld in de nieuwsbrief. Ook ontvangt u 
binnenkort een aparte brief met informatie en een uitnodiging voor deze dag. 
 
 
Jaarafsluiting door de mentor op zondag 27 juni 
 
Op zondag 27 juni gaan we een bezoek brengen aan de expositie over de Vrede van 
Nijmegen in het Valkhofmuseum.  ’s Ochtends wordt dit bezoek vooraf gegaan door een 
stadswandeling getiteld De Vrede van Nijmegen 1676-1679 op de voet gevolgd. Tijdens de 
wandeling krijgt u deskundige uitleg door een cultuurhistoricus. Nadere informatie hierover, 
zoals vertrektijd en startplaats, volgt zodra deze bekend is in de volgende nieuwsbrieven en 
zal ook vermeld worden op de site van studiecentrum Nijmegen. 

      U kunt zich aanmelden bij het secretariaat cultuurwetenschappen in Heerlen, 045-5762451 
of secretariaat.cultuurwetenschappen@ou.nl Deze lezing telt mee voor het CWdebat, u krijgt 
er dus studiepunten voor. 

 
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 bekijkt het bestuur de mogelijkheden 
om uitleg van een deskundige, een zogenaamde biertherapeut, te krijgen over het 
productieproces van bier. Ook dit is tenslotte 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!  
Bij voldoende belangstelling kunnen we op zaterdag nog een stadswandeling boeken en/of 
een bezoek brengen aan het onlangs geopende Museum M. 
 
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 
1 mei Stadswandeling met bezoek Museum M 
 
De overnachtingen moet u zelf boeken. Het Ibishotel ligt op loopafstand van alle te bezoeken 
gelegenheden en hanteert schappelijke prijzen.  
 

http://www.arts.kuleuven.be/geschiedenis/English/fiches_english/fiche_eddyput_english_english.htm
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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 tot 1 maart, leden krijgen voorrang. Als we het maximum van 15 deelnemers 
niet bereiken zijn ook introducés welkom. Leden hebben echter voorrang! 
 
 
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.  
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. 
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  Anita Huisman anitahuisman@hotmail.com 
Penningmeester Fred Timmermans akkefredtim@hetnet.nl 
Secretaris  Liesbeth de Groot liesbethvermeulen@planet.nl 
Nieuwsbrief  Elma Nelissen  elmanelissen@hotmail.com 
 
Bestuursleden  Ben Spraakman b.spraakman@chello.nl 
   Peter Bleyie  peter.bleyie@hccnet.nl 
   Eddy Thewis  eddythewis@home.nl 
 
Tentamenbank Cor Vink  cor.vink@inter.nl.net 
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Agenda 2010 
 
 
      
Donderdag 25 februari   Ulysses van James Joyce 
 
Woensdag 10 maart   Een kamer voor jezelf Virginia Woolf 
 
Maart     Dood op krediet van Céline 
 
April     Woud der verwachting van Hella Haasse 
 
Dinsdag 13 april   Lezing door dr. Jos Pouls 
 
Vrijdag 16 april   Regionale studiedag Eindhoven 
 
29-30 april, 1 mei   Tweedaags, eventueel driedaags, tripje naar Leuven 
 
Mei      De Uitgeslotenen van Elfride Jelinek 
 
Zaterdag 9 oktober   Landelijke dag Nijmegen 
 


