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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. 11 
Juli 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 ValC-
hof: cwvalchof@hotmail.com 
 
 
Van de voorzitter 
 
Om in de zomerstemming te komen de volgende parabel van Lévi Weemoedt. Hopelijk is het 
ons gegeven om een tijdje als ‘surfer’ door het leven te gaan. ‘Boeren’ kunnen we later wel 
weer! 
 
Parabel van het water 
Ziet naar de surfers op de plas, hoe zij surfen! Zij zaaien niet en zij 
maaien niet, zij vragen zich niet af: wat zullen wij eten of waarmee zullen 
wij ons kleden? Want zij hebben hun schat in de wind. Hoe dikwijls zij van 
hun plankje storten en voorover tuimelen, zij verdrinken niet in zorgen. 
Het water staat hun nimmer tot de lippen. In lichtende, smetteloze kledij 
draaien zij opgewekt met alle winden mee, klapperende het lied van de 
dag. Scherend over het oppervlak, gevrijwaard van alle diepte. 
Terwijl de boer zich aftobt, dag na dag, uur na uur, en zich afpijnigt in het 
slijk der aarde, zweeft de surfer als een zorgeloze wolk aan de hemel 
voorbij. Lachende om tijd en vlijt. 
O, dat wij allen surfers worden, vangers van de wind! Dat wij ingaan in het 
Koninkrijk der Plankzeilers! Dat alles verwatere! Dat de ganse aarde één 
spiegelend, rimpelloos surfmeer worde! Ja, dat de laatste boer, surfend 
over een gigantische plas, aan de einder der tijden verdwijne…! 
 
Lévi Weemoedt, Ken uw klassieken, Amsterdam 2000 pp 34 
 
Het ValC-hof bestuur wenst u een fijne zomer! 
 
 
Literatuurgroep 
 
De literatuurgroep heeft een succesvolle doorstart gemaakt onder leiding van  
Liesbeth de Groot en Anita Huisman. Als u meer informatie wilt hebben kunt u contact 
opnemen met of Anita anitahuisman@hotmail.com, of met Liesbeth 
liesbethvermeulen@planet.nl 
 

mailto:cwvalchof@hotmail.com
mailto:cwvalchof@hotmail.com
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De literatuurgroep las ‘De Uitgeslotenen’ van Elfride Jelinek 
 
Uitgesloten voelden ze zich zeker, de hoofdpersonen uit Elfride Jelinek’s gelijknamige 
roman. In ‘De Uitgeslotenen’ (1980) beschrijft ze een periode uit de levens van vier 
adolescenten in het naoorlogse Oostenrijk. Elk van hen representeert een sociale klasse en 
elk van hen is getergd door de oorlogstrauma’s van de voorgaande generatie. De 
literatuurgroepleden waren unaniem: geen boek om vrolijk van te worden, hoewel de zwarte 
humor je soms toch even laat grinniken. Toch zit er een bepaalde ‘drive’ in het boek die 
maakt dat je door wilt lezen. En hoe gruwelijk bepaalde scènes ook zijn, door de 
registrerende manier van schrijven (zo komen er geen dialogen in voor, en ook geen 
momenten van reflectie) blijf je als lezer toch op afstand. 
We zijn benieuwd hoe dat gaat bij het lezen en bespreken van het volgende boek op ons 
lijstje: ‘Het Woud der Verwachting’ (1949) van Hella S. Haasse. Deze kloeke historische 
roman handelt over de staatsman, edelman en dichter Charles d’Orléans die leefde van 
1394 tot 1465. Een periode die getekend werd door opstanden en veldslagen waarvan de 
slag bij Azincourt (1415), tijdens de Honderdjarige oorlog, het meest bekend is. Een groot 
deel van zijn leven bracht Charles d’Orlèans door in ballingschap. Ook een soort 
uitgeslotene dus, maar van een totaal andere orde. We zullen het zien. 
 
Komend studiejaar komen de volgende boeken aanbod: 
 
Hella Haasse   Het woud der verwachting 
Marguerite Duras  De minnaar 
Graham Greene  De kern van de zaak 
Rascha Peper   Verfhuid 
D. J. Salinger   Negen verhalen 
Arnon Grünberg  Tirza 
Marguerite Yourcenar Herinneringen van Hadrianus 
 
 
Jaaropening door ValC-hof en de mentor op zaterdag 25 september 
 
Jaaropening collegejaar 2010-2011 
 
Op zaterdag 25 september 2010 houdt studentenvereniging ValC-hof haar jaaropening. Het 
is een gezamenlijke activiteit van studentenvereniging en mentoraat. Er zijn dus zowel leden 
van studentenvereniging ValC-hof welkom als niet-leden. 
 
Programma: 
 
11 uur Ontvangst bij villa Hinkeloord te Wageningen, Generaal Foulkesweg 64,6703 BV 
Wageningen(www.hetdepot.nl) 
In deze villa bevindt zich een collectie beelden van de stichting ‘het Depot’ 
Bij een beperkt aantal studenten (max. 15) krijgen we een rondleiding van ongeveer één uur. 
Zijn er meer dan 15 studenten dan wordt er eerst een algemene inleiding gegeven van ± 20 
minuten, waarna iedereen op eigen gelegenheid kan rondkijken. Dit omdat de ruimten niet 
heel groot zijn en het prettiger is dat de mensen zich over het hele gebouw verdelen als het 
aantal groter is. Ook in de tuin bevinden zich beelden.  
Er is een koffieautomaat waar men zelf een kop koffie kan nemen. 
± 12.30 Lopend of per auto gaan we naar hotel ‘de Wageningsche Berg’, Generaal 
Foulkesweg 96,6703 DS Wageningen (www.hoteldewageningscheberg.nl) 

http://www.hetdepot.nl/
http://www.hoteldewageningscheberg.nl/
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13 uur Aankomst in hotel ‘de Wageningsche Berg’. Hier wordt voor ons in een aparte zaal 
een lunch verzorgd, bestaande uit soep van de dag, twee belegde broodjes, warme snack 
van de dag, vers fruit, koffie, thee, melk en karnemelk. 
14 uur Onze studiebegeleider Jeroen Vanheste zal aan de hand van een powerpoint-
presentatie 'Nieuw in 2010-2011'   ingaan op de nieuwe en gewijzigde zaken in de studie. 
Naast een globaal overzicht van de nieuwe zaken gaat hij nader in  op een van de grotere 
veranderingen, het nieuwe bachelortraject voor filosofie, dat onder de titel 'Denken over 
Europa' door hem begeleid wordt.  
15.30 uur verwachte eindtijd 
 
Kosten: € 15 voor leden van Valc-hof, € 20 voor niet-leden 
Aanmelding: per mail bij studiecentrum Nijmegen o.v.v. ‘jaaropening 25 september’ 
én door storting van het genoemde bedrag op rekeningnummer 51.23.31.308 van de 
penningmeester, F. G. J. Timmermans te Malden. 
Ook o.v.v. jaaropening 25 september 2010 
 
 
 
Symposium 10 december 2010 

De Vrede 
herleeft, 330 
jaar Vrede van 
Nijmegen in 
Europa 
 
Het programma 
voor het 
volgende 
symposium ‘De 
Vrede van 
Nijmegen’ is 
grotendeels 
rond.  In 1678 en 
1679 wordt in 
Nijmegen een 
reeks van 
belangrijke 
verdragen 
tussen 
verschillende 
Europese staten 
getekend, die 
samen de Vrede 
van Nijmegen 
worden 
genoemd. De 
vrede maakt een 
eind aan 
langlopende 
conflicten over 
de verdeling van 
macht en 
grondgebied in 
Europa en 
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markeert één van de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Europa.  Er komt een 
einde aan de jarenlange strijd tussen de Republiek, Frankrijk, Spanje en hun bondgenoten. 
Aanvankelijk staat de Republiek er in die strijd slecht voor. Maar de krijgskansen keren als 
de Franse koning Lodewijk XIV er niet in slaagt de Hollandse Waterlinie te doorbreken en 
admiraal Michiel de Ruyter de franse bondgenoot Engeland weet te verslaan. Daarna begint 
het touwtrekken om de stad waar de vredesconferentie zal moeten plaats vinden. De 
strijdende partijen kiezen Nijmegen omdat de stad centraal ligt en aan neutraal  gebied 
grenst. Even is Nijmegen het politieke centrum van Europa. Tijdens de jarenlange 
onderhandelingen over een vredesverdrag, valt er elke dag wel iets bijzonders te beleven in 
Nijmegen.  
 
Plenaire ochtendlezing 
 
Prof. Peter Rietbergen (Radboud Universiteit) heeft toegezegd een historische inleiding te 
verzorgen waarna Ruud Priem conservator Oude Kunst van het Museum Het Valkhof een op 
de tentoonstelling toegesneden kunsthistorische inleiding verzorgt op de totstandkoming van 
de expositie, op de vragen waarmee de museale staf worstelt en welke keuzes op basis 
waarvan worden gemaakt.  Uiteraard in samenhang en met een toelichting op enkele van de 
geëxposeerde stukken.  
 
De Nijmeegse wandtapijten  
 
Om de twee sobere vergaderruimtes van de gedeputeerden van Gelderland in het 
Nijmeegse stadshuis te voorzien van een passende aankleding, werden in allerijl twee series 
wandtapijten gekocht in het befaamde atelier van de broers Michiel en Philippe Wauters  in 
de stad Antwerpen, destijds het centrum van de tapijtweefkunst.  Een gedeelte van deze 
tapijtserie zullen wij bezoeken in de speciale Vrede van Nijmegenzaal in museum Het 
Valkhof. Heel bijzonder is dat wij ook het tweede deel van de serie mogen bekijken en wel in 
in situ de zaal van het Nijmeegse stadhuis waarvoor ze gemaakt zijn.  We worden wederom 
aan de hand genomen door Ruud Priem conservator Oude Kunst van het museum Het 
Valkhof. 
 
Publieksgerichte aspecten van Cultuurwetenschappen 
 
De publieksgerichte aspecten van cultuurwetenschappen en dan specifiek toegespitst op de 
Vrede van Nijmegen worden toegelicht door  prof. dr. Dolly Verhoeven. Deze lezing is voor 
de studenten die na afronding van hun studie op dit gebied een positie willen gaan bekleden 
uiteraard bijzonder interessant maar dit inkijkje in de publieksgerichte aspecten is 
vanzelfsprekend voor allen een aanvulling op hetgeen de OU ons biedt. 
De twee eerder door Suster Bertken, Utile Dulci, en ValC-hof georganiseerde symposia 
‘Luxe en Decadentie’ en ‘Utrecht en de Middeleeuwen’ waren razendsnel uitverkocht en wij 
moesten helaas een aantal studenten teleurstellen. Voor de vakantie krijgt u een uitnodiging 
en we raden u aan om u zo spoedig mogelijk aan te melden teneinde u van een plaats te 
verzekeren.  
 
 
Landelijke dag op zaterdag 9 oktober 
 
Op zaterdag 9 oktober vindt de jaarlijkse landelijke dag te Nijmegen weer plaats met dit keer 
de zeer veelbelovende titel: Angst en onheil. 
Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze vermeld in de nieuwsbrief en op de site van 
de Open Universiteit. Ook ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging. 
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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 2010-2011 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  Anita Huisman anitahuisman@hotmail.com 
Penningmeester Fred Timmermans akkefredtim@hetnet.nl 
Secretaris  Liesbeth de Groot cwvalchof@hotmail.com 
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 2010-2011 
 
 
 
 
 
Donderdag 16 september  Hella Haasse Het woud der verwachting 
 
Zaterdag 25 september   Jaaropening door de mentor en ValC-hof 
 
Zaterdag 9 oktober   Landelijke dag Nijmegen 
 
Vrijdag 10 december   Symposium De vrede van Nijmegen 
 


