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Symposium 11 december 2015:  

Vertel! 

De mens als verhaal 

 

Van de voorzitter 

 

In het onderstaande gedicht vat Toon Telligen een 

mooie gedachte samen. Je zou het iedereen gunnen in 

deze koude en weerbarstige wereld. 

 

Soms, een enkele keer... 

 

Soms, een enkele keer,  

met heel veel moeite en voornamelijk toevallig,  

lukt het iemand  

om met beide armen zijn verdriet te omvatten.  

Hij tilt het op  

Laat de deur niet op slot zijn nu.  

Hij duwt hem open met zijn knie  

en loopt met grote breedsporige passen naar buiten.  

Kijk uit! roept hij  

want het verdriet is zo groot dat hij er niet overheen 

kan kijken,  

en doorzichtig is het nooit.  

Ver weg, in een sloot of op een drassige plek  

onder populieren  

of achter een scheve schutting tussen autobanden,  

speelgoed, resten van een vuur,  

gooit hij het neer  

en fluitend loopt hij terug naar huis.  

 

 

Toon Tellegen,  

Uit "Als wij vlammen waren",  

Querido Amsterdam 1996 
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Symposium 11 december 2015:  

Vertel! 

De mens als verhaal 

 

Op vrijdag  11 december 2015 organiseren de 

studentenverenigingen ValC-hof en Utile Dulci in 

samenwerking met de Faculteit Rechts- en 

Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit hun 

achtste jaarlijkse symposium. Het thema is deze keer 

‘De mens als verhaal’. 

In onze tijd van razendsnelle 

(neuro)wetenschappelijke vooruitgang domineert een 

naturalistische opvatting van de mens.  Wij ‘zijn’ onze 

genen, ons brein, onze biologische eigenschappen. 

Daartegenover staat echter een opvatting die de laatste 

tijd ook aan invloed wint en waarin het menselijk 

leven gezien wordt als een verhaal. Filosofen als 

Charles Taylor, Paul Ricoeur en Martha Nussbaum 

stellen dat de mens, als enige in de natuur, een zichzelf 

interpreterend wezen is. De mens stelt een eigen 

verhaal samen, een eigen ‘narratieve identiteit’: hij 

moet zichzelf voortdurend uitleggen en 

(her)interpreteren om te weten wie hij is en wat zijn 

eigen antwoorden zijn op de vragen en uitdagingen 

van het leven.  Daarbij kunnen ook romans en films 

een belangrijke rol spelen: want de confrontatie met 

andere verhalen, en daarmee met de interpretaties van 

de wereld die deze andere verhalen 

vertegenwoordigen, helpt om het eigen leven te 

interpreteren en het eigen verhaal te schrijven.  

In het symposium onderzoeken we op welke manier 

verhalen  een rol kunnen spelen bij de vorming van de 

menselijke identiteit. In zijn inleiding tot de dag zal 

Jeroen Vanheste het thema ‘de mens als verhaal’ 

introduceren en verkennen aan de hand van enkele 

voorbeelden uit romans en films. Daarna zullen drie 

gastsprekers het thema vanuit hun eigen specifieke 

invalshoek belichten. 
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 Sprekers 
 
•  Prof. dr. Christien Brinkgreve 
(www.christienbrinkgreve.nl)  is emeritus hoogleraar 
sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 
Recentelijk verscheen haar boek Vertel. Over de kracht van 
verhalen.  
•  Prof. dr. Gerben Westerhof 
(www.utwente.nl/bms/pgt/mw/westerhof/) is als 
hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Twente, 
waar hij tevens directeur is van het ‘Levensverhalenlab’. 
Zijn expertisegebieden betreffen onder meer de rol van 
verhalen bij identiteitsontwikkeling en bij de geestelijke 
gezondheid van onder meer oudere mensen. 
•  Prof. dr. Helma van Lierop 
burguniversity.edu/nl/webwijs/show/h.vanlierop_nl.htm) 
is hoogleraar jeugdliteratuur aan de Universiteit van 
Tilburg. Zij doet onder meer onderzoek naar 
jeugdliteratuur in relatie tot autobiografisch schrijven (‘life 
writing’) en naar de adolescentenroman in relatie tot 
ontwikkelingspsychologische inzichten. 
Onderwerp en programma van de dag liggen op het 
snijvlak van de filosofie, letterkunde en de sociale 
wetenschappen, waarbij er ook diverse raakvlakken zijn 
met de psychologie. Deze brede en interdisciplinaire 
benadering sluit bij uitstek aan bij de aard van onze studie 
cultuurwetenschappen en is daarnaast ook interessant 
voor studenten psychologie. 
 
Locatie: Collegezaal CC2 Collegezalencomplex, 
Mercatorpad 1, Nijmegen 
Programma van de dag (tijden bij benadering): 
Vanaf 10.15 Ontvangst en koffie 
11.00-11.30 Opening en inleiding door Jeroen Vanheste 
11.30-12.30 Lezing prof. Christien Brinkgreve  
12.30-13.30 Lunch 
13.30-14.15 Lezing prof. Gerben Westerhof 
14.15-15.00 Lezing prof. Helma van Lierop  
15.00-15.30 Theepauze 
15.30-16.00 Debat 
16.00  Borrel en uitdelen 
deelnamecertificaten 
 
Reserveer 11 december 2015 voor dit veelzijdige 
programma!   
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Deelname aan deze dag levert u 8 studie-uren op voor de 
cursus CW-debat. 
 
Voor deelname dienen leden van de 
studentenverenigingen Utile Dulci en ValC-hof 27,50 en 
overige deelnemers 30,--  over te maken ten name van 
A.M.T. Dolle op NL 73 ABNA 0522 7956 84 met vermelding 
van uw studentnummer.  Uw inschrijving  is pas definitief 
als het geld door de penningmeester ontvangen is.  Wilt u 
ook vermelden voor wie u betaalt als de naam van de 
rekeninghouder niet overeenkomt met die van de 
deelnemer? U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 
december. U ontvangt geen bevestiging en eenmaal 
betaald deelnamegeld wordt niet teruggestort. Ook 
introducés zijn welkom! Eventuele verder informatie via de 
organiserende studentenverenigingen:  
cwvalchof@hotmail.com                 
secrutiledulci@gmail.com 
 

 
 

 
 
De spekers: Prof. dr. Christien Brinkgreve (boven), 
Prof. dr. Gerben Westerhof (linksonder) en Prof. dr. Helma 

van Lierop 
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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 zijn gestart  met een 
nieuwe cyclus. Dus meld het vooral als u interesse heeft! 
De volgende bijeenkomst in het nieuwe is op vrijdag 27 
november. Kijk voor meer informatie op www.valc-hof.nl  
 
 
Literatuurgroep 
Ook in het studiejaar 2015-2016 gaan we door met de 
literatuurgroep. We verplaatsen onze aandacht naar een 
aantal Engelse en Amerikaanse romans onder begeleiding 
van Carli Coenen. We gaan kijken met dezelfde invalshoek 
als we bij Alex Rutten gedaan hebben. Waarschijnlijk met 
een toegevoegd filosofisch tintje want Carli is 
promovendus filosofie. 
De datum van de tweede bijeenkomst is  maandag 7 
december. We buigen ons dan over Jane Eyre van 
Charlotte Brönte. 
U kunt voor informatie natuurlijk altijd terecht op onze 
site. 
U kunt zich nog steeds aanmelden! 
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 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! 

Symposium vrijdag 11 december 2015 
 
Ook dit jaar organiseren wij in samenwerking met Utile 

weer een symposium. Zet de datum vast in de agenda en 

laat u verrassen! De info wordt apart bijgevoegd.  
Als extraatje geven we de leden van ValC-hof een 

consumptiebon voor de borrel aan het eind van de dag! 

 

Op dit moment stromen de aanmeldingen binnen en is 

de kaap van 100 deelnemers al weer een tijdje 

gepasseerd. Zorg dus dat je erbij bent en wacht niet te 

lang met aanmelden!! 
 

mededelingen 

 Oproep om oude tentamens in te leveren  

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! 

 

 Heeft u vragen over de contributie of andere 

betalingen aan onze vereniging of vragen 

aangaande de tentamenbank dan mag u Hester 

Ubbink mailen,  hester.ubbink@chello.nl  
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Agenda 2015 

 

Vrijdag 27 november Filosoferen onder deskundige leiding 

 

Maandag 7 december Literatuurgroep leest Jane Eyre  

 

Vrijdag 11 december Symposium 
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Bestuur ValC-hof 

 

Voorzitter Anita Huisman   

 anitahuisman@hotmail.com 

Penningmeester Hester Ubbink  

 hester.ubbink@chello.nl  

Secretariaat    

 cwvalchof@hotmail.com 

Nieuwsbrief Elma Nelissen   

 elmanelissen@hotmail.com 

 

Bestuursleden  

Eddy Thewis     

 eddythewis@home.nl 

Ben Spraakman    

 b.spraakman@chello.nl 

Huug van der Vlist   

 h.vdvlist@wxs.nl 
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