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__________________________________________________________________ 
 

ValC-hofnieuws nr. 2 
Oktober  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 

TO AUTUMN.  

1. SEASON of mists and mellow fruitfulness,  
Close bosom-friend of the maturing sun;  
Conspiring with him how to load and bless  
With fruit the vines that round the thatch-eves run;  
To bend with apples the moss’d cottage-trees,  
And fill all fruit with ripeness to the core;  
To swell the gourd, and plump the hazel shells  
With a sweet kernel; to set budding more,  
And still more, later flowers for the bees,  
Until they think warm days will never cease,  
For Summer has o’er-brimm’d their clammy cells.  

2. Who hath not seen thee oft amid thy store?  
Sometimes whoever seeks abroad may find  
Thee sitting careless on a granary floor,  
Thy hair soft-lifted by the winnowing wind;  
Or on a half-reap’d furrow sound asleep,  
Drows’d with the fume of poppies, while thy hook  
Spares the next swath and all its twined flowers:  
And sometimes like a gleaner thou dost keep  
Steady thy laden head across a brook;  
Or by a cyder-press, with patient look,  
Thou watchest the last oozings hours by hours.  

3. Where are the songs of Spring? Ay, where are they?  
Think not of them, thou hast thy music too,—  
While barred clouds bloom the soft-dying day,  
And touch the stubble plains with rosy hue;  
Then in a wailful choir the small gnats mourn  
Among the river sallows, borne aloft  
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Or sinking as the light wind lives or dies;  
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn;  
Hedge-crickets sing; and now with treble soft  
The red-breast whistles from a garden-croft;  
And gathering swallows twitter in the skies.  

John Keats, 19 september, 1819. 
Keats, (London 1994) 

Voor liefhebbers van de romantische dichters is een bezoek aan Rome niet compleet zonder 
een bezoek aan het Keats-Shelley Museum. De Keats-Shelley Memorial House is een 
museum in Rome, ter herdenking van de romantische dichters John Keats en Percy Shelley 
Bysshe. Het museum herbergt een van de meest uitgebreide collecties ter wereld van 
memorabilia, brieven, manuscripten en schilderijen met betrekking tot Keats en Shelley, 
evenals Byron,Wordsworth, Robert Browning, Elizabeth Barret Browning, Oscar Wilde, en 
anderen. Het is gelegen op de tweede verdieping van het gebouw net ten zuiden van de 
basis van de Spaanse Trappen het oosten van de Piazza di Spagna.  

 
Terugblik openingsbijeenkomst van het nieuwe studiejaar in Arnhem 
 
Op 24 september kwam een twintigtal leden bij elkaar in het bezoekerscentrum van het 
Sonsbeekpark in Arnhem. 
Na een  kop koffie met cake heeft Jeroen Vanheste kort verteld over de drie varianten in het 
opleidingstraject. De reguliere variant, de open variant en de nieuwe  educatieve variant  
voor het verwerven van een tweedegraads-bevoegdheid geschiedenis of Nederlands. 
Ook belangrijk is dat het hooglerarencorps is uitgebreid op alle terreinen, dus geschiedenis, 
letteren, kunsten en filosofie. 
 
Verder bracht hij 22 november onder de aandacht. Frank Inklaar houdt dan een voordracht 
over de historische radio-uitzending 'War of the worlds'. Ten slotte hield hij een warm pleidooi 
om deel te nemen aan het symposium in Nijmegen van 9 december getiteld Vrije wil-under 
control?. 
 
Willem van Maren hield vervolgens een voordracht over Utrecht in de Middeleeuwen. Een 
tijd waarin ruzies vaak uitmondden in oorlogen. 
Utrecht bleek relaties ver buiten haar grondgebied te hebben. Aan de hand van afbeeldingen 
loodste Willem ons door de roerige tijden van Utrechts' Middeleeuwen heen.  
 
Vervolgens gebruikten we een lunch van soep en broodjes. Daarna liepen we door een 
zonnig Arnhem naar de ingang van de historische kelders. Sinds 2002 zijn een aantal 
middeleeuwse kelders onder de Rijnstraat toegankelijk gemaakt. 
Er worden rondleidingen gegeven, er is een restaurant in gevestigd en ze zijn te huur voor 
feesten en partijen. 
 
We sloten de dag af met een drankje in café Verheijden, op een rustig binnenplaatsje met 
volop gelegenheid om (weer) bij te praten en ervaringen uit te wisselen.  
 
 
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. 
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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  
 
Extra info literatuurgroep 
 
Helaas moeten wij de literatuurbijeenkomsten voor een jaar onderbreken. Dit omdat wij 
vinden dat ieder boek recht heeft op voldoende aandacht en wij op dit moment niet in staat 
zijn ieder boek de zo welverdiende aandacht te geven. Houdt deze nieuwsbrief in de gaten 
want het is beslist de bedoeling om de draad weer op te pakken. 
 
 
Landelijke dag Cultuurwetenschappen Nijmegen op 8 oktober 
 
Op 8 oktober vindt de landelijke dag te Nijmegen weer plaats. Het thema is Helden en 
Antihelden. ´No more heroes anymore´ zong de Engelse popgroep The Stranglers in 1977. 
Klopt het dat er geen helden meer zijn? Leven we in een tijdperk van antihelden? Waren er 
in het verleden wel helden? Of zijn er ook nu nog vrouwen en mannen die we als helden 
beschouwen?En wat verstaan we onder heldhaftigheid? Gaat het bij heldhaftigheid altijd om 
moreel voorbeeldig gedrag?  
Verdere informatie vindt u op de site van de OU. Inmiddels hebt u ook al een persoonlijke 
uitnodiging voor aanmelding gehad. 
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CW-debat lezing Frank Inklaar (Nijmegen, 22 november) 
 
Op 22 november verzorgt OU-docent Frank Inklaar een lezing over het fameuze hoorspel 
The War of the Worlds van Orson Welles. De bijeenkomst telt mee in het kader van CW-
debat: deelname levert 4 studie-uren op. 
In gespannen tijden, aan de vooravond van WO II, ontstond er op 30 oktober 1938 in de VS 
een enorme paniek naar aanleiding van een radio-uitzending van het door acteur/regisseur 
Orson Welles tot hoorspel bewerkte boek van H.G. Wells: The War of the Worlds. De 
uitzending begon als een normaal muziekprogramma dat plotseling werd onderbroken door 
extra nieuwsberichten die verslag deden van een plotselinge invasie van buitenaardse 
wezens in New Jersey en New York. Veel luisteraars die later inschakelden misten de 
boodschap aan het begin van het programma dat het hier ging om een hoorspel en meenden 
dat Amerika echt werd aangevallen. Men vluchtte massaal weg uit de steden, waar een 
enorme chaos ontstond. 
In deze lezing geeft Frank Inklaar een inzicht in de achtergronden en omstandigheden rond 
deze opmerkelijke gebeurtenissen. 
De lezing vindt plaats op het sc Nijmegen; aanvang 19.00. Aanmelden via nijmegen@ou.nl. 
 
 
Symposium 9 december te Nijmegen Vrije wil – under control? 
 
Het symposium krijgt steeds meer vorm. Binnenkort krijgt u een uitnodiging in uw mailbox. U 
kunt zich aanmelden tot 26 november door middel van het overmaken van €27,50 op 
rekeningnummer 512331308 van onze penningmeester, Fred Timmermans te Malden. Net 
zoals voorgaande jaren kan deze dag weer ingebracht worden bij de module Het 
Cultuurwetenschappelijk Debat.  
    
 
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 2011-2012 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 2011-2012 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 
   Eddy Thewis  eddythewis@home.nl 
 
Tentamenbank Cor Vink  cor.vink@inter.nl.net 
 
 
 

Agenda 2011- 2012 
 
 
 
 
Zaterdag 8 oktober      Landelijke dag Nijmegen 
 
Dinsdag 22 november Paniek: Orson Welles’ hoorspel The war 

of the worlds (1938) 
 
Vrijdag 9 december  Symposium Vrije wil-under control? te 

Nijmegen  
 
Dinsdag 12 april  Irmin Visser Retour Italië over de 

kunstzinnige relatie tussen de 
Nederlanden en Italie van de vijftiende tot 
de zeventiende eeuw 

 
 


