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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 
 
Met voor- of tegenzin zijn we luidruchtig 2015 ingeknald. Wij, inwoners van een van de rijkste, meest 
genivelleerde, vrije en best georganiseerde landen ter wereld, met een sociaal vangnet en redelijke 
zorg. Ondanks de noodzaak van voedselbanken, een kafkaëske overheid, graaiende bestuurders, 
populistisch beleid en werkeloosheid toch veel om dankbaar voor te zijn. Niet blijven steken in het 
klagen maar de schouders eronder lijkt de juiste aanpak nu de kruitdampen opgetrokken zijn. Tot dat 
resultaat boekt troosten we ons nageslacht met Dit is het land van Annie M.G. Schmidt. 
 
 
 

Het ValC-hof bestuur wenst u een vruchtbaar en gezond 2015! 
 

DIT IS HET LAND 

Dit is het land, waar grote mensen wonen. 
Je hoeft er nog niet in: het is er boos. 
Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen, 
en altijd is er weer wat anders loos. 
 
En in dit land zijn alle avonturen 
hetzelfde, van een man en van een vrouw. 
En achter elke muur zijn and're muren 
en nooit een eenhoorn of een bietebauw. 
 
En alle dingen hebben hier twee kanten 
en alle teddyberen zijn hier dood. 
En boze stukken staan in boze kranten 
en dat doen boze mannen voor hun brood. 
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Een bos is hier alleen maar een boel bomen 
en de soldaten zijn niet meer van tin. 
Dit is het land waar grote mensen wonen... 
Wees maar niet bang.  

Je hoeft er nog niet in. 

Annie M.G. Schmidt 
 
 
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 
 
Ook in het studiejaar 2014-2015 gaat promovendus Alex Rutten de literatuurgroep begeleiden. We 
verplaatsen onze aandacht naar het hedendaagse tijdperk maar blijven wel in Nederland. We gaan 
kijken in hoeverre er verschillen zijn vanuit een feministische invalshoek tussen de afgelopen 
studiejaar behandelde boeken en de boeken die komen. 
Op donderdag 5 februari hebben we de tweede bijeenkomst, we lezen Zelfportret als legkaart  
Van Hella Haasse. 
U kunt voor informatie natuurlijk altijd terecht op onze site. 
U kunt zich nog steeds aanmelden! 
 
Houd de nieuwsbrief en de site in de gaten want we zijn gestart  met een nieuwe cyclus met vast ook 
weer menig leerzaam  uurtje! 
 
 
Filosoferen onder deskundige leiding  
 
 Als u belangstelling heeft, laat het ons door middel van een mailtje aan cwvalchof@hotmail.com dan 
even weten. Dan  nemen we contact met u op. We starten dit jaar met een nieuwe cyclus. Dus meld het 
vooral als u interesse heeft! 
 
 
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, als een  digitale, dan mag u de tentamens sturen naar 
ons mailadres, cwvalchof@hotmail.com . 
Alvast bedankt voor de moeite! 
  
 
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 
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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 2014-2015 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 2014-2015 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 2015  
 
Donderdag 5 februari  Literatuurclub Zelfportret als legkaart van Hella Haasse 
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