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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. 10 
Juni 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 

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 
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macht en grondgebied in Europa en 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.  
 
 
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 
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Terugblik Leuventrip 
 
Met een klein groepje hebben we in Leuven beter inzicht gekregen in de werking van een 
drietal archieven. Een rijksarchief, een stadsarchief en het KADOC, het Katholieke 
Documentatiecentrum. Bij het laatste archief heeft een van ons contacten kunnen leggen 
voor de masterscriptie. We hebben oude filmposters en verslaglegging van ‘Blijde incomste’ 
van zeer nabij mogen bekijken en fotograferen. In het Husserlarchief kregen we uitgebreide 
uitleg over de tijd waarin Husserl leefde, zijn gedachtegoed, zijn invloed en het tot stand 
komen van het archief. De oorspronkelijke aantekeningen van Husserl waarmee gewerkt 
wordt, mochten we uitgebreid bekijken. Tijdens de beide stadswandelingen heeft de gids ons 
Leuven van stadsmuur tot stadsmuur de plekken van verdwenen brouwerijen en 
universiteitsgebouwen laten zien met daarbij passende uitleg. Als je elke dag van het jaar 
een ander bier drinkt in Leuven, heb je een jaar en drie maanden nodig om alle smaken aan 
bod te laten komen. Begeleid door een heerlijk zonnetje hebben we ook van de eet- en 
terrascultuur genoten. Alles bij elkaar twee zeer welbestede dagen. 
 
 
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 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 
21.45-          Napraten 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. 
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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. 
  
 
Vooruitblik symposium op 10 december 
 
Ook dit jaar organiseren de samenwerkende studentenverenigingen weer een symposium. 
Dit jaar weer in Nijmegen op vrijdag 10 december met als onderwerp De vrede van 
Nijmegen.  
De ochtendlezing wordt verzorgd door professor Peter Rietbergen, hoogleraar 
cultuurgeschiedenis aan de Radbouduniversiteit, vervolgens een kunsthistorisch verhaal 
door Ruud Priem, conservator oude kunst in het Valkhofmuseum en een middaglezing door 
professor Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar geschiedenis van Nijmegen in het bijzonder 
publieksgerichte aspecten aan de Radbouduniversiteit. Ruud Priem zal ’s middags ook nog 
een intro bij de tentoonstelling verzorgen. ’s Middags is er ook gelegenheid om de 
tentoonstelling in het Valkhofmuseum en het stadhuis te bezoeken. Uiteraard zorgen we ook 
voor een lunch. De dagindeling en de kosten worden vermeld in de nieuwsbrief zodra deze 
bekend zijn. Voor up-to-date informatie kunt u ook de website van de OU te Heerlen en de 
website van studiecentrum Nijmegen in de gaten houden. Te zijner tijd ontvangt u ook een 
uitnodiging per mail. 
 
 
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 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 
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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 

 
 
 
Agenda 2010 
 
 
 
 
    
Donderdag 10 juni   De Uitgeslotenen van Elfride Jelinek 
 
Woensdag 30 juni   Jaarafsluiting door de mentor 
 
Zaterdag 9 oktober   Landelijke dag Nijmegen 
 
Vrijdag 10 december   Symposium De vrede van Nijmegen 
 
 


