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nr. 12 
 
Juli 2014                                             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  
 
Afgelopen week kwam mij het volgende citaat van Friedrich Nietzche onder ogen: ‘We weten niet wat 
bevorderlijk en wat schadelijk voor ons is, in onze levenswijze, dagindeling, met wie wij omgaan, 
beroep en vrije tijd, natuur- en kunstbeleving, eten, slapen en nadenken, in de kleinste en alledaagse 
dingen zijn wij onwetend en hebben we geen scherp zicht. Dit maakt de aarde tot een plek van 
onheil. Men moet niet zeggen dat het komt door het menselijk onverstand. Veeleer is er verstand 
genoeg, meer dan genoeg, maar het wordt verkeerd gericht en kunstmatig van de kleine dagelijkse 
dingen afgewend.’ 1 Zou het waar zijn dat wij ons verstand verkeerd gebruiken en ons laten 
afleiden? Met films, literatuur, voetbal of zelfs met onze studie? Nee dan geloof ik meer in de 
uitspraak van de Portugese dichter Fernando Pessoa: ‘Uit kleine misvattingen over de werkelijkheid 
knutselen wij ons geloof en onze hoop.’ Hoop en illusies hebben we nodig om niet stil te vallen. Na de 
afsluiting van het academisch jaar, met de voor sommigen heftige oorlogsconfrontatie van de 
film Im Westen nichts Neues van Erich Remarque, gaan we dan ook gestaag door met studie, sport en 
culturele activiteiten. Hieronder Wanneer de lente komt … van Pessoa:  
 
Wanneer de lente komt  
 
En als ik dan al dood ben  
Zullen de bloemen net zo bloeien  
En de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorig voorjaar.  
De werkelijkheid heeft mij niet nodig.  
  
Ik voel een enorme vreugde  
Bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is  
  
Als ik wist dat ik morgen zou sterven  
En het was overmorgen lente,  
Zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was.  
Als dat haar tijd is, wanneer dan zou ze moeten komen tenzij op haar tijd?  
Ik houd ervan dat alles werkelijk is en alles zoals het moet zijn;  
Daar houd ik van, omdat het zo zou wezen ook als ik er niet van hield.  
Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden,  
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Want alles is werkelijk en alles is zoals het moet zijn.  
  
Men mag Latijn bidden boven mijn kist, indien men wil.  
Indien men wil, mag men rondom dansen en zingen.  
Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur meer kan hebben  
Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal het zijn dat wat het is.  
  
Fernando Pessoa  
 
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 
 
Onder leiding van de promovendus Alex Rutten hebben we dit  studiejaar de literatuurclub 
weer opgestart. Hij wil de periode 1900-1940 onder de loep nemen omdat hij daar het meeste 
van weet. Ieder jaar wordt dan een thema gekozen waarbinnen we dan ongeveer drie boeken 
lezen. Voor het aankomende jaar is het thema: bestsellers en vrouwenemancipatie aan het 
begin van de 20e eeuw. Alex Rutten wil dan met de deelnemers o.a. lezen: Herinneringen van 
een onafhankelijke vrouw (1915) van Ada Gerlo (pseud. van Annie Salomons) en De 
opstandigen (1925) van Jo van Ammers-Küller. 
 
Voor de derde bijeenkomst hebben we Doolhof van Agnes Maas- van der Moer gelezen. Voor 
de vierde bijeenkomst, op 15 mei, heeft Alex een spreker, Laurens Ham, uitgenodigd die aan 
het eind van het jaar gaat promoveren op een aantal werken uit deze periode. We hebben veel 
geleerd en een bredere blik op Een coquette vrouw van Carry van Bruggen gekregen. Er komt 
ook nog een vijfde bijeenkomst op 17 juli, waarin we Voor de poort van Top Naeff 
bespreken. U kunt voor informatie natuurlijk altijd terecht op onze site. 
U kunt zich nog steeds aanmelden! 
 
Houdt de nieuwsbrief en de site in de gaten want volgend studiejaar starten we een nieuwe 
cyclus met vast ook weer menig leerzaam uurtje! 
 
 
Filosoferen onder deskundige leiding  
 
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 zijn gestart op vrijdag 6 september.  Als u nog belangstelling heeft, laat het ons door middel van 
een mailtje aan cwvalchof@hotmail.com dan even weten. Dan nemen we contact met u op. Dat u de 
eerste bijeenkomsten gemist heeft, hoeft geen probleem te zijn! 
 
 
Jaaropening op 27 september 
 
Op zaterdag 27 september openen we het nieuwe studiejaar in museum Bronbeek te Arnhem. Onze 
mentor, Jeroen Vanheste vertelt ons de nieuwtjes betreffende de OU en vervolgens houdt Hans van 
den Akker een lezing die verband heeft met Bronbeek. Onze geestelijke bagage wordt aangevuld 
middels de lezing en de rondleiding door Bronbeek maar ook onze maag wordt niet vergeten, we gaan 
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genieten van de echte Indische spekkoek en een originele niet te versmaden Indische lunch. Voor info 
over de spreker kun je googelen op haar naam. U kunt zich aanmelden door genoemd bedrag over te 
maken op rekening NL20ABNA0512331308 van onze penningmeester Fred Timmermans. 
Leden betalen € 15,= en niet-leden €20,=. Vergeet niet uw museumkaart mee te nemen! 
Deze activiteit levert 6 uren op voor de cursus CW-debat. 
  
Door onvoorziene omstandigheden kan de lezing die Caroline Drieënhuizen tijdens de opening van het 
studiejaar zou houden niet door gaan. Gelukkig is de heer Hans van den Akker, conservator bij 
Museum Bronbeek, bereid om deze lezing voor zijn rekening te nemen. De titel en het onderwerp van 
de lezing blijven ongewijzigd evenals de mogelijkheid om 6 studie-uren in het kader van het CW-
debat te krijgen. 
Om organisatorische redenen is het belangrijk dat u zich op tijd inschrijft! 
 
Programma Jaaropening op zaterdag 27 september 2014 
 
10.30 –  11.00  Ontvangst met koffie en spekkoek in de Bandoengzaal van  
                            restaurant Kumpulan op het terrein van Bronbeek in Arnhem 
11.00 –  11.15  Jaaropening door onze mentor Jeroen Vanheste 
11.30 -   12.30   Lezing door Drs. H van den Akker. 
                            ‘Betekenisverandering van koloniale objecten toegespitst 
                            op oorlogsbuit’. 
12.30 –  13.30  Indische lunch 
13.45  -  15.15  Rondleiding door een gids in het museum 
 
Na afloop kan er privé nog een wandeling gemaakt worden over het  
landgoed Bronbeek of, indien er ruimte is, drinken we gezamenlijk nog een glas. 
 
Informatie 
De jaaropening telt voor 6 studie-uren mee in de module CW-debat 
 
Bronbeek, Velperweg 147 Arnhem, via de hoofdingang kan op het landgoed aan de achterkant worden 
geparkeerd. 
 
Naast de vaste collectie is er tot 28 september een wisselcollectie: veteranenkunst 
‘Na de missie: de kunst van het verwerken’. 
 
 
Oproep om oude tentamens in te leveren bij ValC-hof 
 
Het bestuur van ValC-hof wil de tentamenbank nieuw leven in gaan blazen. Daarom het verzoek aan 
de leden om oude tentamens bij ons in te leveren. Dit mag zowel een papieren versie zijn die u op het 
Studiecentrum in ons postvak mag laten leggen. Het mag ook digitaal, dan mag u de tentamens sturen 
naar ons mailadres, cwvalchof@hotmail.com . 
Alvast bedankt voor de moeite! 
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Symposium 12 december 2014 
 
       

 
                                                                                             
Het gaat slecht, verder gaat het goed  
visies op Nederland in de jaren 1945-1955  
  
Het jaarlijkse symposium van de samenwerkende studentenverenigingen Cultuurwetenschappen van 
de Open Universiteit, Utile Dulci en ValC-hof op 12 december dat plaats vindt op de campus van de 
Radboud Universiteit te Nijmegen, staat in het teken van Nederland in de jaren 1945-1955. De 
titel Het gaat slecht, verder gaat het goed is een citaat uit De Avonden1 van Gerard van het 
Reve, uitgesproken door Frits van Egters. Deze titel verwoordt, in onze ogen, de ambiguïteit en 
strijdigheid in de wijze waarop deze periode wordt geduid. Met trots mogen we drie sprekers 
aankondigen die een aantal van deze tijdsbeelden in de schijnwerpers gaan zetten. Aan de hand van 
dagvoorzitter Toon Bosch, universitair hoofddocent Cultuurwetenschappen, volgen we deze sprekers 
die ons hun visies over politiek, maatschappij, cultuur en de ontwikkelingen in kunsten en literatuur in 
het Nederland van de jaren 1945-1955 voorleggen. De ochtendlezing wordt door Ad van 
Liempt verzorgd. Van Liempt is onder meer initiator van het populaire 
geschiedenisprogramma Andere Tijden en de serie Na de bevrijding, de loodzware jaren 1945-
1950 waarover ook een gelijknamig boek2 van zijn hand verscheen. In zijn ogen is de naoorlogse tijd 
loodzwaar, er zijn echter ook lichtpunten. Die komen in de middaglezingen aan bod. Katja Weitering, 
artistiek directeur van het Cobra Museum in Amstelveen zal ons meevoeren in de kleurige wereld van 
de Cobra beweging. In de afsluitende lezing gaat Jos Joosten hoogleraar Nederlandse 
letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de vernieuwende naoorlogse literatuur 
interpreteren. Het symposium wordt afgesloten met een vragenronde onder leiding van dagvoorzitter 
Toon Bosch waarna bij de traditionele afsluitende borrel alle standpunten nog eens doorgenomen 
kunnen worden. Kijk voor uitgebreide achtergrondinformatie, literatuurtips, de film De 
Avonden en wijze van aanmelden op  http://symposiumstudentenverenigingou14.wordpress.com/  
Reserveer 12 december 2014 voor dit veelzijdige programma!   
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Oproep 
 
Onze huidige penningmeester is aftredend met ingang van dit studiejaar. Ook is hij niet herkiesbaar. 
We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. En ook mensen die interesse hebben 
om algemeen bestuurslid te worden, mogen zich melden. Weet u iemand laat het ons weten, zelf 
melden mag ook! 
 
 
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 2013-2014 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 2013-2014 nog niet 
heeft voldaan, € 15 te storten op IBANummer NL20ABNA051.23.31.308 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 
Ben Spraakman     b.spraakman@chello.nl 
 
 

 
Agenda 2014  
 
 
 
Donderdag 17 juli  Literatuurclub olv Alex Rutten 
 
Zaterdag 27 september  Jaaropening in Bronbeek 
 
Zaterdag 11 oktober  Landelijke studiedag Nijmegen  
 
Vrijdag 12 december  Symposium 
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