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 Juni 2013                                               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 
 

Op vrijdag 13 december organiseren de studieverenigingen ValC-hof en Utile Dulci in samenwerking 

met de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit hun zesde jaarlijkse symposium. Het 

thema is deze keer Kaalslag, cultuur onder druk? Cultuurkritiek is even oud als onze cultuur. Van 

oudtestamentische profeten als Jeremia en Ezechiël tot de grote 'arts van de cultuur' Nietzsche en 

hedendaagse denkers als John Gray, Frank Furedi en Slavoj Zizek en romanschrijvers als Michel 

Houellebecq en Jonathan Franzen: in alle tijden is onze cultuur door filosofen en literatoren 

becommentarieerd en bekritiseerd. Het oordeel viel daarbij meestal niet erg gunstig uit: altijd zag men 

allerlei gevaren; altijd meende men dat de cultuur onder grote druk stond. Als manifestaties van de 

vermeende crisis van onze tijd worden bijvoorbeeld genoemd: de neergang van het onderwijs; de 

opmars van plat vermaak; de teloorgang van de ’hoge’ kunst en literatuur; het alomtegenwoordige 

marktdenken en consumentisme; en het ontbreken van enig kompas in het leven van de moderne 

westerse mens. 

In dit symposium gaat het om de vraag of en op welke manieren onze hedendaagse cultuur inderdaad 

onder druk staat. Of is veel van de kritiek niet meer dan nostalgie en doemdenken? In het bijzonder 

gaan we in op de invloed die markt en samenleving uitoefenen op de literatuur, de kunst en de cultuur 

in brede zin en op de vraag in hoeverre hierbij sprake is van ongewenste druk. Na een introductie door 

dr. Jeroen Vanheste, docent cultuurfilosofie aan de OU, wordt het thema door drie vooraanstaande 

sprekers verkend: 

 

 Prof. dr. Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit van 

Amsterdam, zal ingaan op de interactie tussen literatuur en samenleving en op de vraag in 

hoeverre de literatuur in onze tijd onder druk staat.  

 Prof. dr. Walter Weyns, hoogleraar cultuurtheorie en sociologie aan de Universiteit 

Antwerpen, benadert de thematiek vanuit een cultuursociologische invalshoek, waarbij hij 

onder meer in zal gaan op de grote invloed van de markt op alle denkbare deelgebieden van 

onze cultuur. 

 Dr. Pascal Gielen, hoofddocent kunstsociologie aan de RU Groningen en directeur van het 

onderzoeksinstituut Arts in Society, gaat in op de relatie tussen kunst en samenleving en op de 
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vraag in hoeverre de hedendaagse kunst onder druk staat als gevolg van bepaalde 

ontwikkelingen in de samenleving.  

Aan het einde van de dag vindt een discussie plaats waarin de sprekers met elkaar en met de zaal in 

debat gaan. Programma van de dag (tijden bij benadering): 

10.30  Ontvangst en koffie 

11.00-11.30 Inleiding door Jeroen Vanheste 

11.30-12.30 Lezing prof. dr. M. Mathijsen 

12.30-13.30 Lunch 

13.30-14.15 Lezing dr. P. Gielen 

14.15-15.00 Lezing prof. dr. W. Weyns 

15.00-15.30 Theepauze 

15.30-16.00 Debat 

16.00  Borrel en uitdelen deelnamecertificaten 

 

 

Facebookpagina 
 

Wilt u helemaal up-to-date blijven wat betreft de nieuwtjes van de OU over Cultuurwetenschappen, 

houdt dan de facebookpagina ‘Open Universiteit Cultuurwetenschappen’ in de gaten! 

 

 

Literatuurgroep 
 

De literatuurgroep heeft regelmatig bijeenkomsten onder leiding van Anita 

Huisman en Elma Nelissen. Als u meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen met 

Anita, anitahuisman@hotmail.com, 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. 

 

 

Het filosoferen onder deskundige leiding gaat van start! 
 

Inmiddels hebben we met onze begeleider, Herman Simissen, zeven data gepland waarop we bijeen 

komen. We gaan van John Rawls Theory of Justice bespreken. Iedere bijeenkomst komt een deel van 

dit boek aan bod.  

We starten op vrijdag 6 september. Als u nog belangstelling heeft, laat het ons door middel van een 

mailtje aan cwvalchof@hotmail.com dan even weten. 

 

 

Oproep 

 
Onze huidige penningmeester is aftredend met ingang van het nieuwe studiejaar. Ook is hij niet 

herkiesbaar. We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester.  
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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 2012-2013 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 2012-2013 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 

Secretariaat     cwvalchof@hotmail.com 

Nieuwsbrief Elma Nelissen    elmanelissen@hotmail.com 

 

Bestuursleden  

Eddy Thewis      eddythewis@home.nl 

 

Tentamenbank     Cor Vink cor.vink@inter.nl.net 

 

 

 

 

 

Agenda 2013-2014 

 
Woensdag 19 juni                  Filosofische filmavond met de film  Hannah Arendt 

 

Vrijdag 6 september Eerste bijeenkomst filosoferen met Herman Simissen 

 

Zaterdag 28 september Landelijke studiedag Nijmegen  

 


