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Contributie betalen aan F.G.J. Timmermans te Malden op rekeningnummer 512331308 
__________________________________________________________________ 
 

ValC-hofnieuws nr. 7 

Maart  2011                             Opgericht op 27 november 2001 
 
 
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 
 
Het overkomt je soms. Zittend in een archief vind je een heel zeldzaam document. Een 
handschrift wat een bijzondere rol speelt in je onderzoek. Geschreven door degene 
waarnaar je zo benieuwd bent. De verloren persoon komt heel dichtbij maar toch ruik je de 
stoffige geur van het gele kwetsbare papier. Die geur herinnert je aan de vergankelijkheid en 
je bent terug in het heden. Je maakt aantekeningen en begraaft de gevonden schat weer 
heel voorzichtig in zijn bruine doos. 
 
Oude Papieren 
 
Oude papieren, die bij ’t schikken komen 
Tevoren, o! ik weet niet wat aromen 
Van zoete erinneringen uit u rijzen 
Wat al uit u opzingen wondre wijzen, 
Dat vreemde ontroering mij aangrijpt… ‘k plots voel zwellen 
Mijn binneste, mijn harteklop versnellen,  
Me omweven zóó een stemming vol bekoren, 
Dat ‘k héél verlangloos, pooze, in ’t goude omgloren 
Der blijheid…tóch verlangen, ‘t woordenlooze 
Verlangen…zóó als een nabije roze 
Plots even geurt, zóó kwam mij aangevaren 
De stemming broze… wijkend weêr… omvaren 
Blijft mij teêre afglans nog bij ’t staâg begeven… 
Papieren, ‘k berg u weg met een héél stil beven… 
 
Eduart Brom, Spiegel van de moderne Nederlandse Poëzie, 36. 
 
Op 16 maart vindt het studiecentrum te Eindhoven weer het jaarlijkse overleg plaats 
tussen vertegenwoordigers van de studentenverenigingen CW van de OU en onze 
decaan Dr. Jaap van Marle. Heeft u vragen of suggesties van algemene aard die met 
de CW-studie te maken hebben, geef die dan vóór 9 maart a.s. per e-mail door aan 
Anita Huisman of Elma Nelissen, dan kunnen we die tijdig op de agenda plaatsen. 
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Website ValC-hof 
 
Behalve de elektronische nieuwsbrief is ook een bezoek aan de website van ValC-hof erg 
nuttig om informatie op te doen over activiteiten uit heden, verleden en toekomst van de 
studentenvereniging. 
 
Als u zoekt op www.valc-hof.nl komt u op de startpagina van ValC-hof. De hele site heeft een 
zwarte achtergrond met stemmig rode omlijsting.  
 
Horizontaal boven aan de pagina vindt u de keuzes voor nieuwsbrief, agenda, links, contact, 
statuten en symposium. Als u één van deze keuzes aanklikt vindt u daar nadere informatie.  
Bijvoorbeeld de keuze ‘nieuwsbrief’. Daar kunt u de meest recente nieuwsbrief lezen. Bij 
‘archief’ vindt u niet alleen alle voorgaande nieuwsbrieven, maar ook foto’s van door ValC-
hof georganiseerde activiteiten. 
Het vakje ‘symposium’ leidt u verder naar foto’s en informatie over de symposia van 2009 en 
2010. 
Onder de button ‘links’ staan allerlei webadressen vermeld die voor cultuurwetenschappers 
interessant kunnen zijn. We staan uiteraard altijd open voor goede aanvullingen. 
 
Aan te raden is ook de button ‘contact’. Hier vindt u een gastenboek waar u reacties, 
suggesties en opmerkingen kwijt kunt. Als u rechtsonder op ‘contact’ klikt, kunt u een mail 
sturen naar de studentenvereniging.  
 
De website heeft het meeste effect als er ook regelmatig gebruik van wordt gemaakt en 
helemaal als er interactief op elkaar gereageerd wordt. We nodigen leden dus van harte uit 
gretig gebruik te maken van de mogelijkheden die de website biedt. 
 
 
Literatuurgroep 
 
De literatuurgroep heeft regelmatig bijeenkomsten onder leiding van Liesbeth de Groot, Anita 
Huisman en Elma Nelissen. Als u meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen met 
Anita, anitahuisman@hotmail.com, Liesbeth, liesbethvermeulen@planet.nl of Elma, 
elmanelissen@hotmail.com  
 
 
Lezing van Dick Disselkoen op donderdag 7 april 
 
… um die mächtigen gotischen Ecken und Winkel der Kirche pfiff der Wind… 
 
Buddenbrooks in Lübeck 
 
Sinds het verschijnen van Thomas Manns eerste roman in 1901 en de vele verfilmingen van 
dit boek, is voor velen de familie Buddenbrook onlosmakelijk verbonden met de Hanzestad 
Lübeck. Zonder dat de stad in de roman met naam wordt genoemd, meenden vele bewoners 
zich te herkennen in de personages. Ook de straten en vele monumentale gebouwen van 
Lübeck zijn (zelfs tegenwoordig) duidelijk te herkennen in de uitvoerige plaatsbeschrijvingen. 
Maar is het juist in Buddenbrooks een afspiegeling van het negentiende-eeuwse Lübeck te 
zien? 
In de lezing wordt onder andere ingegaan op hoe indertijd in Lübeck is gereageerd op de 
roman Buddenbrooks en of er in de tekst aanknopingspunten zijn om dit boek zo nadrukkelijk 
met Lübeck in verbinding te brengen. 
 
 

http://www.valc-hof.nl/
mailto:anitahuisman@hotmail.com
mailto:liesbethvermeulen@planet.nl


 3

Regiodag Zuid 15 april 
 
Op vrijdag 15 april vindt de jaarlijkse regiodag zuid weer plaats in studiecentrum Eindhoven. 
Dit jaar met als thema Migratie. Meer informatie vindt u te zijner tijd op de site van de OU. 
Ook ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. 
 
 
Jaarafsluiting in het Marishuis te Heumen 
 
Voor de jaarafsluiting liggen er plannen op tafel om naar het Jac. Marishuis te gaan in 
Heumen. De datum is nog niet bekend. Zodra een en ander vastere vormen heeft gekregen 
hoort u van ons. Hieronder alvast enige informatie betreffende het Jac. Marishuis. 
 
Jac Maris (1900-1996) is de  kleinzoon van kunstschilder Jacob Maris van de Haagse 
School. Hij werd in Duitsland geboren en wilde al jong kunstenaar worden. In 1914 ging hij 
voor zijn opleiding in de leer bij beeldhouwer Achilles Moortgat in Kleve.  Jac bezoekt 
vervolgens de kunstacademie in Düsseldorf. In 1926 vestigt hij zich aan de Looistraat in 
Heumen. In het atelier is nu een museum gevestigd, het Maris Huis, waar een collectie 
werken uit de periode 1915 tot 1994 wordt tentoongesteld. Maris werkte met hout, keramiek, 
kunst- en natuursteen en liet zich vooral liet inspireren door de klassieke oudheid.  
  
Het ateliermuseum is gevestigd in een bijzonder gebouw. Jac Maris woonde en werkte er 
bijna zijn hele leven lang. Het is het vroegere atelier van de kunstenaar waar al zijn werken, 
ook die zich nu nog in het museum bevinden, zijn bedacht en tot stand gekomen. Indien je 
belangstelling hebt voor 20e eeuwse Nederlandse beeldhouwkunst is dit museum een 
aanrader. Het oorspronkelijke blokhuis bestond alleen uit het huidige grote atelier. Na de 
oorlog bouwde Maris er een ruime woonkamer aan vast, die nu in gebruik is als 
tekeningenzaal. 

 In 1926 zag Jac het huis en wilde er direct wonen. Het herinnerde hem, zei hij eens, aan het 
houten huis in Brazilië waarin hij als kind gewoond had. Eerst huurde hij het, maar in 1936 
kon hij het kopen. Vanaf dat moment begon een proces van vernieuwing en verbetering. Het 
rieten dak werd vervangen door dakpannen, het houten huis werd opnieuw opgebouwd met 
grote rode bakstenen, zgn. kloostermoppen. De vloeren werden belegd met gekleurde 
tegels, overal metselde hij zijn eigen werk in de muren en werden er ornamenten ter 
versiering aangebracht. Het huis ademt daardoor geheel de sfeer van de kunstenaar die er 
zijn leven lang gewoond en gewerkt heeft. 
  
De museumcollectie bestaat uit meer dan 100 werken in steen, brons en metaal, voorts nog 
60 werken in keramiek en tenslotte nog meer dan 300 tekeningen. Naast de permanente 
expositie van het werk van Maris vinden in het Maris Huis ook wisselexposities plaats. 
Het Marishuis is een van de weinige ateliermusea in Nederland. Sinds 2003 is het een 
geregistreerd museum. De stichting die het museum beheert, ontvangt als culturele 
instelling  jaarlijks een subsidie van de gemeente Heumen. Het pand is in 1999-2000 
gerestaureerd en in 2002 heeft de beeldentuin zijn huidige vorm gekregen. De kosten 
daarvan zijn gedragen door de stichting met steun van de gemeente Heumen en andere 
sponsors. Momenteel is de exploitatie geheel in handen van de tientallen vrijwilligers die de 
openstelling van het museum en de tuin mogelijk maken en de bestuurlijke taken vervullen. 

Adres: Looistraat 57, 6582 BB in Heumen. 
 
 
Vooraankondiging jaarafsluiting met boek en film 
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Op woensdag 22 juni gaat de mentor, Jeroen Vanheste, het studiejaar afsluiten in LUX net 
zoals het voorgaande jaar met een combinatie van boek en film. Vorig jaar was een groot 
succes, dus houdt de nieuwsbrief in de gaten voor verdere informatie. 
 
 
 
 
Jaaropening ValC-hof 
 
Op zaterdag 24 september openen we het nieuwe studiejaar, 2011-2012. Het programma is 
nog niet helemaal bekend. Houdt hiervoor de komende nieuwsbrieven en de website in de 
gaten! 
 
 
Tentamenbank 
 
Cor Vink beheert 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 
 
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 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 die graag lid wil blijven en de contributie voor 2010-2011 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 
   Eddy Thewis  eddythewis@home.nl 
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Tentamenbank Cor Vink  cor.vink@inter.nl.net 
 
 
 

 
 
 
 
 
Agenda 2011- 2012 
 
 
Donderdag 10 maart     Negen verhalen van Salinger 
 
Donderdag 7 april     De Buddenbrooks door Dick Disselkoen 
 
Vrijdag 15 april     Regiodag zuid Migratie 
 
Donderdag 21 april     Ademschommel van Herta Müller 
 
Datum nog niet bekend    Jaarafsluiting ValC-hof 
 
Donderdag 9 juni  De kern van de zaak van Greene (onder 

voorbehoud) 
 
Woensdag 22 juni      Jaarafsluiting mentor 
 
Zaterdag 24 september    Jaaropening ValC-hof 
 
 


