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Van Bacterieel Bewegen naar Menselijke Cultuur - Een Evolutionair Verhaal vol Verrassingen 9

Filosofie
Botsende culturen - De strijd om erkenning in een veranderende wereld 10
Waar zit je geweten? - De oorsprong van goed en kwaad 11
Peter Sloterdijk 2 - Je moet je leven veranderen 12
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Werkcollege bij de cursus Canon van de Westerse Wijsbegeerte III - Filosofische klassiekers uit de 19e eeuw 14 
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Een geschiedenis van de Hanze - Van hechte stedenbond tot los netwerk van egoïsten 16
Het onbekende Wit-Rusland - Een inkijkje in Europa’s 'laatste dictatuur'  17
Een tijd van Hollen en Stilstaan - Russische modernisering 1650-1750 18
 
Kunst- en cultuurgeschiedenis 
De kunst- en architectuurgeschiedenis van de Middeleeuwen (2) - De 11e t/m 15e eeuw 19
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Beauty and the Beast - Schoonheid, lelijkheid en het groteske vóór 1800 24
 
Mens en maatschappij 
Ons geld, Brexit, handelsoorlogen en eb en vloed in de economie - De economie verklaard voor de niet-econoom    25 
De nieuwe Zijderoutes - Realiteit, bedreiging en/of uitdaging 26
Hoera!? Langer zullen we leven! - Veroudering en gezondheid vanuit humaan biologisch perspectief    27
Leeskamer Levenskunst: Alledaagse creativiteit - Over flexibel denken en veerkracht    28
De Finoegrische wereld - Onbekende volkeren en talen in Rusland  29

Muziek en theater 
Van harte! Moge het tot de harten gaan! - Inleiding tot het leven en het werk van Ludwig van Beethoven 30 
Muziek in de lijdensweek, 2020 - Haydn: Die sieben letzen Worte unseres Erlösers am Kreuze  31

Natuurwetenschappen en wiskunde 
Astrobiologie - Kunnen we Leven buiten de Aarde ontdekken?   32 
Leven in Zee - Inleiding in de mariene biologie 33
Een korte geschiedenis van 3,8 miljard jaar oceaan - Het natte onevenwicht rondom de aardbol 34
Wiskunde in meer dimensies - Opmerkelijke uitbreiding en vernieuwing van wiskundige kennis 35

Taal en literatuur 
Latijn - Vervolgcursus  36 
Twee Duitse Nobelprijswinnaars: Thomas Mann en Günter Grass  37 
Mysteriefeesten op het land - Een herdersverhaal over Bacchus en een Nachtfeest voor Venus 38
Autobiografisch schrijven, vervolgcursus - Hoe maakt u van uw levensverhalen een geheel? 39 
Korte en zeer korte verhalen schrijven - Schrijven is schrappen 40
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Programma Friesland

Algemeen/multidisciplinair
Voorjaarslezing Friesland Wrakken in de Noordzee  42

Filosofie
Botsende culturen - De strijd om erkenning in een veranderende wereld 43
Grote denkers over de wijsgerige godsvraag, deel II - Inleiding in het existentialisme 44
Friedrich Nietzsche: denker en ziener 45  

Geschiedenis en archeologie
Grensland Oekraïne - Tussen zelfstandigheid en speelbal van grootmachten 46
Prehistorische culturen - Zes capita selecta 47
Het raadsel der runen nader belicht - Onderzoek naar een ongewoon alfabet 48
Berlijn en de Tweede Wereldoorlog - Nadenken over ‘herinneringsplekken’ in de Duitse hoofdstad  49
Opkomst en ondergang van Napoleon Bonaparte 50
Fries recht in context - Van boeteregister tot en met de Friese Landsordonnantie 51

Kunst- en cultuurgeschiedenis 
Rondom Jan van Eyck - Bourgondische en Vroeg-Vlaamse kunst in de 14e en 15e eeuw 52
Flaneren door de kunstgeschiedenis-Stedentrip 2 - 'Hier komt men om te sien, en om gesien te zijn' 53
De Westerse architectuurgeschiedenis deel 2 - 17e eeuw tot heden 54
 
Mens en maatschappij
Belle Époque in Frankrijk, 1880-1914 55
De Indiaas-Nederlandse geschiedenis, een verborgen wereld - 400 jaar Indiaas-Nederlandse geschiedenis 56
Mythologie en folklore van Finland en Estland - Sporen in hedendaagse kunst, muziek en literatuur 57

Muziek en theater
Van harte! Moge het tot de harten gaan! - Inleiding tot het leven en het werk van Ludwig van Beethoven  58
Muziek in de lijdensweek, 2020 - Haydn: Die sieben letzen Worte unseres Erlösers am Kreuze      59

Natuurwetenschappen
De ontdekking van geologische, archeologische, prehistorische tijd - 1750-2020 60

Programma Drenthe

Geschiedenis en archeologie
Voorjaarslezing Drenthe Neanderthalers in Noord-Nederland. - Leven aan de rand van de oerwerelda 62
De grens - Grenswijzigingen en hun gevolgen voor Europa na 1920 63
Opkomst en ondergang van Napoleon Bonaparte 64
Serie WO II in N. Nederland 65

Kunst- en cultuurgeschiedenis 
Het verhaal van een topstuk 66

Mens en maatschappij 
Positieve psychologie, de wetenschap van geluk - Over bevlogenheid, welbevinden en geluk 67
 
Natuurwetenschappen
Energie drijft de evolutie aan - Heden en verleden van ons energieverbruik 68

Muziek en theater 
Mozart, Raphaël, Cicero en de droom - ‘De droom van Scipio’ (Cicero) en 'Il sogno di Scipione' (Mozart).  69

Taal en literatuur 
De (historische) romans van Jaan Kross (Estland)  70
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Programma Voorjaar & Zomer

Taal en literatuur
Echo’s van Narcissus - Een geschiedenis van Narcissus en Narcisme van de Oudheid tot heden  72

Muziek en theater
Beethovens piano’s en pianosonates - Inleiding tot de pianomuziek van Ludwig van Beethoven (1770-1827) 73

Kunst- en cultuurgeschiedenis
Kijken is een kunst - Visuele analyse van schilderijen en sculpturen 74
Kopenhagen - De stad, de architectuur en de kunst 76
Barcelona - De stad, de architectuur en de kunst 77
In gesprek met kunst - De kunst van het (langzaam) kijken 79
Salonschilders en de kunstwereld ten tijde van het Fin de siècle 81

Mens en maatschappij
Ik doe, ik doe …..wat jij ook doet?! - Over beïnvloeden van gedrag 79
De psychologie van emoties - Wat mensen voelen en waarom 80

Godsdienstwetenschap en religie
Op weg van erfzonde tot Hemels Jeruzalem - Het kerkgebouw als een heilsweg      78

Taal en literatuur
Liederen van de Duitse Romantiek - Gedichten op muziek – wat zeggen ze? 82

Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden 83

Aankondigingen
Ook eind juli en in augustus 2020 kunt u nog een aantal zomercursussen volgen. Deze cursussen 
worden uitgebreid aangekondigd in de volgende cursusgids, die in juni bij u op de mat zal verschijnen.

Een aantal van deze cursussen staan echter al wel op de website en het is ook mogelijk om al voor 
deze cursussen in te schrijven (alleen digitaal, via www.hovonoordnederland.nl).

De cursussen die we in juli en augustus in ieder geval verwachten zijn:
In Groningen de cursus: Geklad, geklets en geklodder – De Cobrabeweging in breder perspectief. 
Docent Hans de Man, 3 colleges op 21, 23 en 28 juli 2020 (Dinsdag/donderdagochtend)

In Groningen de cursus: Den Haag – ‘het mooiste dorp van Europa’. 
Docent Hans de Man, 3 colleges op 21, 23 en 28 juli 2020 (Dinsdag/donderdagmiddag) 

In Leeuwarden de cursus: Weimar, symbool van de Duitse 'Geist' – Geschiedenis van Duitslands culturele 
kleinood. Docent Michiel Hagdorn, 18-27 augustus, 2x per week, 4 colleges

In Drenthe (locatie nader te bepalen): De Veldcursus Drentse insecten  – Entomologie in ecologisch én 
milieu perspectief. Docent Kees Boele. 11, 12 en 13 augustus, elke dag college + wandeling

Nog onder voorbehoud: In Groningen de cursus: De grond onder onze voeten. Acker Stratinghs 
geologische kaart van Groningen, 1837. Docent Reinder Reinders, 26 augustus tot 23 september.

Voor de meest actuele informatie:
www.hovonoordnederland.nl
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HOVO Noord-Nederland biedt in 
Groningen, Friesland en Drenthe het 
hovo-onderwijs aan, gericht op mensen 
vanaf 50 jaar.
HOVO Noord-Nederland is gelieerd aan 
drie instellingen voor hoger onderwijs: de 
Rijksuniversiteit Groningen, 
de Hanzehogeschool Groningen 
en NHLStenden Hogeschool in 
Leeuwarden. De administratie
wordt verzorgd in Groningen.

Het onderwijs
De cursussen van HOVO Noord-
Nederland omvatten maximaal tien 
colleges. 
Deze colleges worden gegeven op 
hbo-universitair niveau. Voor het volgen 
van de cursussen wordt geen diploma 
gevraagd, een leven lang (beroeps)
ervaring blijkt in de meeste gevallen 
een goede vooropleiding. Voor sommige 
cursussen is wel bepaalde voorkennis 
nodig om de cursus met succes te kunnen 
volgen. Dit wordt bij de beschrijving van 
de cursus aangegeven. De meeste 
cursussen bestaan uit collegeblokken van 
2 x 3 kwartier college, met een kwartier 
pauze. Bij afwijkende tijden staat dit bij 
de cursusinformatie vermeld.

De docenten
Onze docenten zijn in de meeste gevallen 
oud-docenten van de Rijksuniversiteit of 
hogeschool of mensen die als zelfstandig 
docent bij verschillende HOVO-
instellingen in Nederland onderwijs 
geven. De docenten zijn verantwoordelijk 
voor de inhoud van hun cursus en kiezen 
de onderwijsvorm die zij daarvoor het 
meest geschikt achten. 

Cursusmateriaal
Bij de beschrijving van de cursus kunt 
u lezen welk cursusmateriaal er wordt 
gebruikt. De hand-outs zijn, tenzij anders 
vermeld, bij de cursusprijs inbegrepen.
Digitaal cursusmateriaal (zoals een 
powerpointpresentatie of een digitale 
syllabus) wordt op de  website van HOVO 
Noord-Nederland geplaatst. Via uw 
account kunt u het cursusmateriaal van 
uw eigen cursus inzien, downloaden en 
eventueel printen.  Het digitale materiaal 
wordt niet geprint beschikbaar gesteld.  

Website: www.hovonoordnederland.nl
Via uw account op de website van HOVO 
Noord-Nederland vindt u alle informatie 
betreffende de cursus(sen) waarvoor 
u zich heeft ingeschreven. Niet alleen 
het digitale cursusmateriaal, maar ook 
informatie betreffende locatie en zaal 
en eventuele wijzigingen kunt u via uw 
account inzien. Na registratie ontvangt u 
een username en een inlogcode voor uw 
eigen account.  

Evaluatie
Na afloop van de cursus ontvangt u een 
digitaal evaluatieformulier. Wij stellen het 
zeer op prijs als u dit (anoniem) in zou 
willen vullen. Voor zowel de organisatie 
als de individuele docent is de informatie 
uit het evaluatieformulier van groot 
belang om een idee te krijgen van wat er 
tijdens de colleges wel en niet goed gaat 
en welke verbeterpunten er zijn.  

Cursuslocaties 
De cursussen worden verzorgd 
op verschillende locaties in Groningen, 
Leeuwarden en Assen. 
In de cursusinformatie staat de locatie 
van uw cursus vermeld. Een beschrijving 
van de verschillende cursuslocaties vindt 
u op de website.

Universiteitsbibliotheek en 
Universiteitsmuseum
Met uw deelnamebewijs, samen 
met een geldig identiteitsbewijs, 
kunt u een gratis lenerspas van de 
Universiteitsbibliotheek (Broerstraat, 
Groningen) krijgen voor de duur van de 
cursus. De pas kunt u aanvragen bij de 
uitleenbalie op de begane grond van 
de Universiteitsbibliotheek. Tevens kunt 
u op vertoon van uw deelnamebewijs 
gratis de tentoonstellingen in het 
Universiteitsmuseum (Oude Kijk in
’t Jatstraat, Groningen) bezoeken.

Algemene informatie

Voor de meest actuele informatie:
www.hovonoordnederland.nl
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Cursusnummer
20WGO1L

Cursusvorm
Lezing

Data
Vrijdag 6 maart 2020

Tijd
15.00 uur

Toegangsprijs
€ 5,00

Uiterste inschrijfdatum
21 februari 2020

Bijzonderheden
maximaal 150 plaatsen, plaatsing op 
volgorde van aanmelding.

Snijderslezing 2020 

Vitaal ouder worden: 
Het geheim van de schildpad   

GRONINGEN - ALGEMEEN/MULTIDISCIPLINAIR 

Veel gezondheidsklachten, zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte en versleten knieën, 
lijken onvermijdelijk maar ze komen vooral voort uit onze leefstijl. En die leefstijl wordt 
gedicteerd door de omgeving. De mismatch tussen onze ‘oude’ genen – onze evolutionaire 
erfenis – en de ‘moderne’ omgeving zorgt ervoor dat we geen weerstand kunnen bieden 
aan het bombardement van prikkels die ons verleiden tot ongezond gedrag. 

Daarom helpt gebieden en verbieden niet. We moeten de omgeving het werk laten doen. 
Door kleine aanpassingen thuis, onderweg, op werk, school en in de wijk, maken we 
makkelijker of zelfs onbewust gezondere keuzes. In zijn voordracht over vitaliteit geeft 
verouderingswetenschapper David van Bodegom ons nieuwe handvatten voor een langer 
gezond leven. Ook zal hij stilstaan bij zijn laatste boek: Het geheim van de schildpad, over 
de biologie van veroudering.

Over de spreker

David van Bodegom (1978) is arts, historicus en 
schrijver. Hij is als verouderings-wetenschapper 
verbonden aan de Leyden Academy, een kennisinstituut 
op het gebied van vitaliteit en veroudering en is 
universitair docent bij het LUMC. 
Tijdens zijn promotieonderzoek in Ghana ontdekte hij 
dat mensen in een oorspronkelijke omgeving vitaler 

oud worden en hoe de omgeving hierbij een belangrijke rol speelt. In 2015 verscheen 
de bestseller Oud worden in de praktijk, waarin hij samen met de hoogleraar 
Rudi Westendorp uiteenzet hoe onze moderne omgeving ons ongezond oud maakt en 
wat je eraan kunt doen. In 2018 verscheen zijn boek Ontpillen, waarin hij laat zien hoe 
veel ouderdomsklachten waar mensen nu pillen voor slikken beter kunnen worden 
opgelost met kleine aanpassingen in je dagelijkse routine. Recent verscheen zijn boek 
Het geheim van de schildpad. 
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GRONINGEN - ALGEMEEN/MULTIDISCIPLINAIR 

Cursusnummer
20WG02

Coördinatoren
Otten, prof. dr. E.
Reijngoud, em. prof. dr. D.-J.
Van Baak, em. prof. dr. J.J.
Wildevuur, em. prof. dr. Ch.

Cursusvorm
Hoorcollege (9x) met telkens 
2 sprekers per middag.

Data
Woensdag 5 februari t/m 8 april 
2020, 19 februari vervalt

Tijd
13:00 tot 15:00. Op 12 februari en 
18 maart is het college van 
15.00-17.00.

Cursusprijs
€ 235,00

Cursusmateriaal
Publicatie, inbegrepen in 
de cursusprijs 

Uiterste inschrijfdatum
22 januari 2020

Bijzonderheden
Deze cursus is voorbereid door 
de discussiegroep ‘HOE-genoten’ 
o.l.v. em. prof. dr. Ch. Wildevuur met 
invitees en leden van de Senioren 
Academie Faculteit. http://www.
safgroningen.nl.

Van bacterieel bewegen naar menselijke cultuur 

Een evolutionair verhaal 
vol verrassingen   

GRONINGEN - ALGEMEEN/MULTIDISCIPLINAIR 

Van bacteriën naar cultuur, het is vragen om problemen! Toch is dit precies wat  wij willen. 
Hoe heeft de biologische evolutie tot de menselijke cultuur geleid? Wij denken dat de 
cultuur ontstond omdat organismen actief handelend dingen maken en overdragen. 

Organismen onderzoeken hun omgeving, zij veranderen hun omgeving, passen zich aan 
en gaan opnieuw op onderzoek uit, een spiraal naar toenemende complexiteit. 
In Bewegen en Voelen bespreken wij het begin: van bacteriën en kolonie-vorming naar 
zenuwstelsels en motoriek. In Doen en Denken bespreken wij de mens als dierlijk wezen, 
hoe de mens zichzelf heeft gedomesticeerd, dankzij zijn brein en gereedschap. 
In Culturele Evolutie bespreken wij hoe cultuur en kunst zijn ontstaan en wat hun rol is in 
de beleving van de omgeving. Tenslotte vragen ons af wat de culturele evolutie voortdrijft. 
In de forumdiscussie verbinden wij begin en einde.

Programma
5 februari (Bewegen en Voelen)
Dirk-Jan Reijngoud - Bacteriën, de basis van cultureel leven.
12 februari (Bewegen en Voelen)
Fred Keijzer - Vroege zenuwstelsels en het ontstaan van meercellige intelligentie.
Bert Otten - Evolutie van het motorisch systeem.
26 februari (Doen en Denken)
Bert Otten - Menselijk bewegen.
4 maart (Doen en Denken)
Bauke de Jong - Over kijken en grijpen met een vrije wil.
Charles Wildevuur –Nieuwe mogelijkheden creëren met gereedschap.
11 maart (Culturele evolutie)
Joost van Baak – De biologie van gevoel en bewustzijn.
Barend van Heusden – Hoe evolueert een biologisch systeem tot een cultureel systeem.
18 maart (Culturele evolutie)
Charles Wildevuur - Nieuwe mogelijkheden in de kunst.
Ronald Hünneman - Kunst als gereedschap.
25 maart (Culturele evolutie)
Anke Coumans - De rol van de kunsten in een sociaal ecologisch krachtenveld.
Sabine Wildevuur – Bruggen slaan door design.
1 april (Culturele evolutie)
Petran Kockelkoren - De drijfveren van de culturele evolutie.
Jeroen Bartels en Sara van Epenhuysen - Lichaam en geest.
8 april (Forum Discussie)
Van bacterieel bewegen naar menselijke cultuur.
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GRONINGEN - FILOSOFIE  

Cursusnummer
20WG03

Docent
Drs. Edward van der Tuuk

Cursusvorm
Hoorcolleges (10x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Dinsdag 28 januari t/m 7 april 2020, 
18 februari vervalt

Tijd
10.30-12.30 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: Francis 
Fukuyama, 'Identiteit, waardigheid, 
ressentiment en identiteitspolitiek'. 
2019 Cursusmateriaal wordt 
beschikbaar gesteld via de 
site van de docent: https://
opzoeknaaridentiteit.wordpress.com/

Uiterste inschrijfdatum
14 januari 2020

Drs. Edward van der Tuuk 
studeerde sociale filosofie, 
wetenschap & samenleving, en 
ethiek aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. 

Mensen hebben behoefte aan erkenning. In een veranderende wereld die gekenmerkt 
wordt door globalisering, competitie en afbrokkeling van traditionele structuren en 
systemen van representatie komt die erkenning onder druk te staan. 'Vertrouwen in de 
toekomst' luidde de titel die het regeerakkoord in 2017 meekreeg. Het lijkt een bezwering 
van gevoelens van onzekerheid, onveiligheid en animositeit, welke de brandstof vormen 
voor polarisatie en identiteitspolitiek.

Het einde van de koude oorlog luidde een nieuw tijdperk in. Francis Fukuyama (Het einde 
van de geschiedenis) voorzag "het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid 
en de universalisering van de Westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van 
menselijk bestuur." En Samuel Huntington (Botsende beschavingen) stelde dat "de grote 
scheidslijnen tussen mensen en de overheersende bron van conflicten, cultureel van aard 
(zullen) zijn."

Met de gebeurtenissen van en na 9/11 en het groeiende politiek hete hangijzer van 
immigratie leek Huntington het historische gelijk aan zijn kant te krijgen. In Europa, maar 
ook elders, hebben populistische politici die de nationale identiteit en culturele eigenheid 
onderstrepen de wind in de zeilen gekregen.
Maar de toenemende globalisering en de opkomst van het internet zorgde voor nog 
een ander fenomeen: botsende ideologische (sub)culturen binnen samenlevingen. 
Enerzijds zijn er de voorstanders van een open, liberale, democratische en pluralistische 
samenleving die zichzelf zien als wereldburgers in een globaliserende wereld. Anderzijds 
zijn er de critici van dit in hun ogen naïeve wereldbeeld: zij pleiten voor een herstel van 
nationale identiteit en culturele waarden. De polarisatie tussen beide 'kampen' leidt tot 
ressentiment, vijand-denken en identiteitspolitiek.  

Programma
In deze cursus komen de volgende thema's aan de orde: geo-politieke verhoudingen en 
spanningen na 1990; neo-liberalisme, globalisering en anti-globalisering; depolitisering 
en de politiek van 'de 3e weg'; immigratie en terrorisme (9/11 en daarna); populisme, 
nationalisme en neo-condervatisme; tribalisme & vijand-denken; culture wars en 
identiteitspolitiek; opkomst van internet: social media en alternatieve feiten;
anti-establishment links en rechts

Botsende culturen 

De strijd om erkenning in 
een veranderende wereld       
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Cursusnummer
20WG04

Docent(en)
Dr. P.  Slurink

Cursusvorm
Hoorcollegs (8x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Dinsdag 21 januari t/m 24 maart 
2020, 18 en 25 februari vervallen

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 178,50

Cursusmateriaal
Cursusmateriaal wordt digitaal ter 
beschikking gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
7 januari 2020

Dr. Pouwel Slurink promoveerde 
in de wetenschapsfilosofie met 
Why some apes became humans 
(2002). Hij gaf les aan diverse 
universiteiten, HOVO's en de 
ISVW. Hij schreef veel over 
evolutie en filosofie, o.a. 
Aap zoekt zin; waarom wij 
bewustzijn, vrije wil, cultuur en 
religie hebben (2014). 
https://radboud.academia.edu/
PouwelSlurink

Waar zit je geweten?

De oorsprong van goed en kwaad

Mensen zijn morele wezens, maar niet noodzakelijk goed en meestal zelfs behoorlijk 
egoïstisch. Dat roept de vraag op wat de moraal eigenlijk is en waarom mensen zich 
erdoor laten raken. Hebben dieren soms ook morele eigenschappen? En hoe konden 
deze bij de mens evolueren tot een diepgaande obsessie?

De filosofische ethiek worstelt al meerdere millennia met de vraag wat goed en kwaad is. 
Het idee dat morele oordelen louter vormen zijn van mentale manipulatie werd al snel 
door Socrates en Plato verworpen. Men beriep zich vaak op eeuwige essenties of op het 
bovennatuurlijke. In de moderne tijd ontstond ook het idee dat het goede het grootste 
geluk voor het grootste aantal was. Zo zou je het exact kunnen meten.
Diverse wetenschappen deden ook suggesties. Sociologen onderzochten de morele 
samenhang van samenlevingen, cultureel antropologen onderzochten de culturele 
verschillen in de moraal, ontwikkelingspsychologen het ontluiken van moreel besef.
Tijdens deze cursus onderzoeken we hoe al deze modellen te verenigen zijn met het idee 
dat mensen geëvolueerd zijn. Ethologisch onderzoek laat namelijk zien dat ook sommige 
dieren ‘protomoreel’ gedrag vertonen, waaronder altruïstisch gedrag en zelfs empathie. De 
grote vraag is dan hoe dergelijke talenten bij de mens verder konden uitgroeien tot een 
echt moreel besef en een gevoeligheid voor morele oordelen.

Programma
1 Sofisten versus Socrates: is moraal louter manipulatie?
2 Op zoek naar het fundament van de moraal: Aristoteles tot en met Kant .
3 Darwin, Spencer, Nietzsche & Moore: wat impliceert evolutie?
4 De moraal van zelfzuchtige genen: sociobiologie en evolutionaire psychologie. 
5 Gedragsonderzoek bij apen en samenwerking via voor wat hoort wat.
6 Morele evolutie van oermens tot nu: o.a. Alexander en Tomasello.
7 De evolutie van het geweten: Haidt, Boesch en Greene.
8 Mens, mismatch & moraal: synthese en de naturalistische drogreden.

GRONINGEN - FILOSOFIE  
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Cursusnummer
20WG05

Docenten
Drs. Petra Bolhuis 
Drs. Theo Meereboer

Cursusvorm
Hoorcolleges (10x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Woensdag 29 januari t/m 8 april 
2020, 19 februari vervalt

Tijd
10.00-12.15 uur

Cursusprijs
€ 242,00

Cursusmateriaal
'Peter Sloterdijk, 'Je moet je leven 
veranderen', Boom uitgeverij. Overig 
cursusmateriaal via http://www.
maieutiek.nl/aanbod/cursusmateriaal/

Uiterste inschrijfdatum
15 januari 2020

Bijzonderheden
Voor het met vrucht volgen van deze 
cursus is enige filosofisch voorkennis 
wenselijk. De tekst is pittig en kent 
veel verwijzingen naar filosofische 
gedachtegangen die door de auteur 
bekend worden verondersteld.

Drs. Petra Bolhuis en 
drs. Theo Meereboer studeerden 
filosofie aan de RUG. Zij geven 
ook hun colleges bij de 
Senioren Academie gezamenlijk.

De menselijke macht vraagt om autonomie, dat wil zeggen dat wij onszelf de wet moeten 
stellen. Maar hoe ziet dat eruit in de wereld het ‘dikke ik’? Kan vrijheid nog anders worden 
gedacht dan het opheffen van iedere beperking? Denkers als Rilke, Nietzsche en Jonas zijn 
voorbeelden om te komen tot nieuwe ideeën over autonoom leven.

De menselijke macht, die de vrijheid mogelijk heeft gemaakt, brengt verantwoordelijkheid 
met zich mee. Niet alleen voor andere mensen, maar ook voor ecologie, evolutie, flora en 
fauna. Dat betekent dat we naar deze domeinen niet alleen kunnen kijken als contexten 
waarin wij op specifieke wijzen vrij kunnen zijn. De menselijke macht vraagt om autonomie, 
dat wil zeggen dat wij onszelf de wet moeten stellen. Maar hoe ziet dat eruit in de wereld 
van het ‘dikke ik’? Kan vrijheid nog anders worden gedacht dan het opheffen van iedere 
beperking?

Sloterdijk zoekt een weg uit deze impasse door terug te grijpen op klassieke vormen van 
vrijheid waarbij autonomie niet wordt gelezen als de mogelijkheid om te doen wat je 
wilt, maar als letterlijk de mogelijkheid om jezelf de wet te stellen. Hierbij geldt; oefening 
baart kunst. In de cursus volgen we zijn denkwijze en stellen vragen als: Hoe ziet dat 
oefenen er uit? Wat bereiken we met een dergelijk leven? Worden we bloedserieuze 
ploeteraars of is er ruimte voor een vrolijke levenskunst? Of, zoals Sloterdijk zegt: “Wie 
mensen zoekt zal acrobaten vinden.”

Sloterdijk begint deze exercitie van oefeningen om je leven te veranderen als een poging 
om een weg te vinden van zingeving en geestenwetenschap, zonder terug te vallen in 
oude vormen van onvrijheid. Denkers als Rilke, Nietzsche en Jonas zijn voorbeelden om te 
komen tot nieuwe ideeën over autonoom leven.

Programma
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• levenskunst als oefening
• de weg naar binnen (religie en spiritualiteit)
• de weg naar buiten (werken aan de wereld en lichamelijke oefening)      
• religie in de moderne tijd: van Scientology tot het spaghettimonster
• gelijkheid, hiërarchie en meritocratie
• de betere vorm van jezelf
• macht der gewoonte
• boeddhisme en andere oefeningen met leraren
• autonomie tussen verdoving en biopolitiek
• zelfzorg en verantwoordelijkheid

GRONINGEN - FILOSOFIE  

Peter Sloterdijk

Je moet je leven veranderen      
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Cursusnummer
20WG06

Docenten
Drs. Petra Bolhuis  
Drs. Theo Meereboer

Cursusvorm
Hoorcolleges (10x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Woensdag 29 januari t/m 8 april 
2020, 19 februari vervalt

Tijd
13.15-15.30 uur

Cursusprijs
€ 242,00

Cursusmateriaal
P. van Tongeren, 'Het Europese 
Nihilisme. Friedrich Nietzsche over 
een dreiging die niemand schijnt te 
deren'. Nijmegen 2012. Aanbevolen 
literatuur: Goudsblom, 'Nihilisme 
en Cultuur', Amsterdam, 1987.Overig 
cursusmateriaal via http://www.
maieutiek.nl/aanbod/cursusmateriaal/

Uiterste inschrijfdatum
15 januari 2020

Drs. Petra Bolhuis en 
drs. Theo Meereboer studeerden 
filosofie aan de RUG. Zij geven 
ook hun colleges bij de Senioren 
Academie gezamenlijk.

Nietzsche voorziet al aan het eind van de 19de eeuw dat de wijze waarop de westerse 
cultuur zich ontdoet van klemmende waarden en religieuze dogmatische opvattingen, 
weliswaar een bevrijding oplevert, maar tegelijkertijd de afgrond van het nihilisme opent. 
Wat heeft zijn analyse ons, levend in een 'Post-truth' samenleving, te bieden? 

Nietzsche voorziet al aan het eind van de 19de eeuw dat de wijze waarop de westerse 
cultuur zich ontwikkelt, de manier waarop mensen zich ontdoen van klemmende waarden 
en religieuze dogmatische opvattingen, weliswaar een bevrijding oplevert, maar 
tegelijktijdig de afgrond van het nihilisme opent.

Op filosofisch niveau, maar zeker ook in de praktijk van alledag, zitten we in de 21ste 
eeuw met de consequentie van het “god is dood” van Nietzsche en het postmodernistische 
“einde van de grote verhalen”. We moeten ons uiteenzetten met Sartre’s roep om je eigen 
verantwoordelijkheid op je te nemen en Arendt’s  beroep op het socratische denken als 
tegenwicht tegen de gedachteloze onderwerping aan grote ideologieën. 

In deze colleges willen we laten zien wat nihilisme is, voor Nietzsche én in onze tijd. In 
het huidige denken wordt een relatie gelegd tussen de opkomst van het postmodernisme 
en het ontstaan van de huidige verwarring over waarheid, feiten en wetenschappelijk 
denken. Ook wij zien een relatie tussen het ontstaan van een Post-truth samenleving 
en het nihilisme, maar niet als een fout die in de westerse filosofie gemaakt wordt door 
het postmodernisme, maar als een fase in de ontwikkeling van het rationele denken die 
weliswaar lastig is, maar ook noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van een mondiale 
cultuur. 

Programma
• De historische lijn die uitmondt in het ontstaan van wat nihilisme genoemd gaat worden
• Het nihilisme van Nietzsche; verlies aan waarheid, waarden en eenheid.
• Moderne varianten van het nihilisme en het cynisme.
• De relatie nihilisme, postmodernisme en post-truth.
• De ontwikkeling van rationaliteit naar instrumentaliteit en de roep om irrationele waarden.
• Denken, voelen en nihilisme.
• Invullingen van het leven in een tijdperk van nihilisme.

GRONINGEN - FILOSOFIE  

Nietzsche’s ontdekking van 
het nihilisme en de post-truth 
samenleving    
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Cursusnummer
20WG07 en 20WG07W 

Docent
Drs. Arend Klaas Jagersma

Cursusvorm 20WG07
Hoorcolleges (10x)
Data
Vrijdag 24 januari t/m 17 april 2020, 
21 februari, 6 maart en 10 april 
vervallen
Tijd
14.15-16.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00

Cursusvorm 20WG07W
9 werkcolleges van 1 uur
Data
Vrijdag 24 januari t/m 3 april 2020, 
21 februari en 6 maart vervallen
Tijd
16.15-17.00 uur
Cursusprijs
€ 50,00

Cursusmateriaal
Cursisten kunnen er op vrijwillige 
basis voor kiezen enkele of alle te 
bespreken teksten mee te lezen

Uiterste inschrijfdatum
10 januari 2020

Bijzonderheden
Bij dit college hoort een werkcollege. 
Als u naast hoorcolleges ook de 
werkcolleges wilt volgen, moet u 
zich hiervoor apart inschrijven 
(code 20WG07W).

Drs. Arend Klaas Jagersma 
studeerde onder andere filosofie 
aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam en was als 
wetenschappelijk medewerker 
verbonden aan de Faculteit 
der Wijsbegeerte van de 
Rijksuniversiteit Groningen. 

GRONINGEN - FILOSOFIE  

In een nieuwe, vijfdelige leergang wordt de Canon van de moderne westerse wijsbegeerte 
gepresenteerd aan de hand van 50 sleutelteksten van filosofische kopstukken. Deel III van 
deze leergang besteedt aandacht aan 10 filosofische klassiekers uit het tijdperk van de 
19e eeuw.

In 2006 werd de Canon van Nederland opgesteld, waarin de belangrijkste ontwikkelingen 
in de vaderlandse geschiedenis vanuit 50 verschillende gezichtspunten (of ‘vensters’) 
worden belicht. Op soortgelijke wijze wordt in deze vijfdelige leergang een Canon van de 
moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd, waarbij in totaal 50 sleutelteksten van 
kopstukken uit de geschiedenis van het moderne denken (vanaf de Renaissance tot nu) 
worden besproken.
Deze selectie van originele en invloedrijke werken fungeert als een verzameling vensters 
van waaruit de aard van de moderne filosofie optimaal inzichtelijk kan worden gemaakt. 
Elke gekozen tekst representeert een breuklijn, een opmerkelijke vernieuwing of een 
inspirerende vorm van kritiek op traditionele denkpatronen. Gezamenlijk hebben de 
geprogrammeerde filosofische klassiekers in sterke mate bijgedragen aan de vorming van 
de moderniteit.

Programma
In dit derde deel van deze leergang, dat gewijd is aan de 19e eeuw, zullen de volgende 
filosofische klassiekers uit het betreffende tijdperk aan bod komen:
 1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Fenomenologie van de geest (1807)
 2 Arthur Schopenhauer – De wereld als wil en voorstelling (1818)
 3 Auguste Comte – Cursus in de positieve filosofie (1830-1842)
 4  Ludwig Feuerbach – Het wezen van het christendom (1841)
 5  Søren Kierkegaard – Vrees en beven (1843)
 6  Max Stirner – De enkeling en zijn eigendom (1845)
 7  Karl Marx en Friedrich Engels – Het communistisch manifest (1848)
 8 John Stuart Mill – Over vrijheid (1859)
 9 Gottlob Frege – Begriffsschrift (1879)
10  Friedrich Nietzsche – Genealogie van de moraal (1887)

Werkcollege bij de cursus Canon van de Westerse Wijsbegeerte III - 
Filosofische klassiekers uit de 19e eeuw

Deelname aan het werkcollege is alleen mogelijk in combinatie met het hoorcollege. 
U moet zich voor het werkcollege apart inschrijven.

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte III

Filosofische klassiekers uit 
de 19e eeuw     
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Over weinig historische persoonlijkheden lopen de meningen zo uiteen als over de Franse 
keizer Napoleon. Door sommigen wordt hij geroemd, door anderen verguisd. Napoleon 
als (militair) leider en zijn rol in Europa hebben generaties van belangstellenden 
gefascineerd.

Zijn persoonlijkheid en zijn roem als geniaal strateeg bereikten reeds tijdens zijn leven 
haast mythische proporties. Hij werd beschouwd als de meest progressieve Europese 
staatsman van zijn tijd. Waarop stoelde zijn ‘moderniteit’? En in welk opzicht was hij zijn 
tijd vooruit?

In deze cursus volgen wij de levensloop van keizer Napoleon. Vier belangrijke momenten 
uit zijn carrière worden speciaal uitgelicht: het moment van de Glorie, de roemrijke 
overwinning in de zgn. Drie Keizerslag bij Austerlitz (1805); het moment van de Grote 
Nederlaag (de onfortuinlijke veldtocht naar Rusland in 1812); de Ondergang (Waterloo 
1815) en Napoleons einde in ballingschap (eiland St. Helena, 1821). De Franse keizer bleef 
na zijn dood ‘leven’. Hoe valt de grote populariteit van Napoleon - een dictator die drie 
miljoen doden op zijn geweten heeft – met name in Frankrijk te verklaren?

Het Napoleontische tijdperk heeft tevens een duidelijk stempel op ons land gedrukt. Hoe 
verging het Nederland destijds en welke erfenis heeft Napoleon nagelaten? Het laatste 
college is geheel aan Nederland gewijd en wordt gegeven door prof. dr. Doeko Bosscher.

Opkomst en ondergang van 
Napoleon Bonaparte   Cursusnummer

20WG08

Docenten
Prof. dr. Hans Renner
Prof. dr. Doeko Bosscher

Cursusvorm
Hoorcolleges (5x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Maandag 3 februari t/m 9 maart 
2020, 17 februari vervalt

Tijd
11.00-13.45 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Cursusprijs inclusief syllabus. De 
powerpoints van deze cursus worden 
niet ter beschikking gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
20 januari 2020

Prof. dr. Hans Renner, geboren 
te Praag, is emeritus hoogleraar 
in Midden- en Oost-Europese 
Geschiedenis aan de RUG. 

Prof. dr. Doeko Bosscher is 
emeritus hoogleraar Eigentijdse 
Geschiedenis aan de RUG. 

GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  
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De Hanze behoort tot de middeleeuwse fenomenen die al eeuwenlang tot de verbeelding 
spreken. Velen zien de Hanze graag als een voorafspiegeling van het moderne Europa. 
Anderen roemen de ondernemingszin van haar kooplieden en steden. De beeldvorming 
over de Hanze nam soms mythische proporties aan, terwijl de werkelijkheid bij tijden 
ontluisterend was. Wat was de Hanze nu eigenlijk en wat verklaart deze tegenstellingen.

Over een tijdsbestek van meerdere eeuwen drukte de Hanze een heel eigen stempel op 
de internationale handel in Noordwest-Europa. Enerzijds introduceerde de Hanze nieuwe 
handelstechnieken en was zij innoverend, anderzijds stond het eigenbelang voorop en 
werd hierbij politieke dwang en oorlogsvoering niet geschuwd. 
Tegenwoordig hebben historici veel meer oog voor de regionale en lokale tegenstellingen 
binnen de Hanze en voor het wel zeer losse karakter van dit netwerk van pragmatici, die 
de Hanze als slechts één van de instrumenten zagen om hun economische belangen te 
verdedigen. De Hanze voegde zich naar de veranderende omstandigheden en deed dit 
bijna vier eeuwen lang met wisselend succes. 
Hoewel de Hanze een vast begrip is in onze historische canon, discussiëren historici nog 
steeds over het moment van haar ontstaan en ondergang en over haar organisatievorm en 
betekenis. In deze cursus gaan we in op de wezenskenmerken van de Hanze, haar opkomst 
en verval en op de vele zienswijzen die in de geschiedschrijving over de Hanze opgeld 
deden. We proberen een verklaring te geven voor haar lange bestaan en de grote invloed 
in Noordwest Europa in de periode tussen circa 1300 en 1600.

Programma
1 Vroege verschijningsvormen van de Hanze
2 De uitbouw van een handelssysteem
3 Kooplieden, instituties en netwerken
4 Regionale en lokale tegenstellingen binnen de Hanze
5 De Hanze tussen de opkomende grootmachten
6 Een 'imagined community': nadagen en naklinken van de Hanze.

Een geschiedenis van de Hanze

Van hechte stedenbond tot 
los netwerk van egoïsten      

Cursusnummer
20WG09

Docenten
Prof. dr. Hanno Brand

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Maandag 3 februari t/m 16 maart 
2020, 17 februari vervalt

Tijd
15.00-17.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: Hanno Brand, 
Egge Knol (eds.) Koggen, kooplieden 
en kantoren. De Hanze, een praktisch 
netwerk (Hilversum, Verloren 2010 
tweede druk)

Uiterste inschrijfdatum
20 januari 2020

Hanno Brand (1959) is historicus 
en bijzonder hoogleraar aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Hij studeerde geschiedenis 
in Leiden en Gent. Daarna 
was hij verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Leiden, de 
Universiteit Gent, het Duits 
Historisch Instituut in Parijs, 
de Rijksuniversiteit Groningen 
en aan de Fryske Akademy. Zijn 
belangstelling gaat uit naar de 
geschiedenis van de Hanze en 
de maritieme geschiedenis van 
Nederland en Friesland in de 
middeleeuwen en de vroeg-
moderne tijd. 

GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  
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Tussen de Baltische Staten, Polen, Rusland en Oekraïne ligt Wit-Rusland, ook bekend 
als de laatste dictatuur van Europa. Voor velen blijft het echter een blinde vlek in de 
topografische verbeelding. Vanwege de strategische ligging van Wit-Rusland is dat 
onterecht. Hoewel nauw met Rusland verweven, is het land geen aanhangsel van zijn 
grote broer.

Heet het nu Wit-Rusland of Belarus? Het ligt maar aan wie je het vraagt! Waar sommigen 
het zelfstandige bestaan van deze staat als een foutje van de geschiedenis zien, heeft het 
land volgens anderen een historische traditie die bestaansrecht verschaft.

Wit-Rusland is gelegen op een kruispunt van culturen en beschavingen. Juist omdat het 
land zo strategisch is gelegen, kan het niet makkelijk geplaatst worden: er zijn duidelijke 
Russische invloeden, maar ook westerse.
Hoe kan het dat dictator Aleksandr Loekasjenko nu al meer dan 25 jaar stevig in het zadel 
zit? Waarom wordt de nationale taal, het Wit-Russisch, door bijna niemand gesproken? Op 
welke wijze beïnvloedt de geopolitieke positie van Wit-Rusland de machtsverhoudingen 
in Europa? Waarom is het Sovjet-verleden (met al zijn gruwelen) nog zo zichtbaar? Om 
dit soort belangwekkende vragen te begrijpen moet het verleden van Wit-Rusland beter 
worden begrepen. Het is dat wat deze cursus voorstaat.
In deze cursus wordt de geschiedenis van Wit-Rusland chronologisch en thematisch 
uiteengezet. We zullen zien hoe diverse invloeden het land hebben gemaakt tot wat het 
vandaag is.

Programma
 1 Inleiding; Tussen Oost en West: De “Russische” Middeleeuwen
 2 Tussen Orthodox en Katholiek: De Pools-Litouwse periode
 3 De 18e en 19e eeuw: Het ontwakende Wit-Rusland
 4 De Wit-Russische nationale identiteit: reëel of mirage?
 5 1989-1994: de ontwikkeling van een onafhankelijke staat en opbouw van 
  een totalitair regime.
 6 Een verhaal van stabiliteit: Loekasjenko’s regime rond de eeuwwisseling
 7 Een onzeker regime in de 21ste eeuw
 8 De Wit-Russische economie nader beschouwd
 9 De Tweede Wereldoorlog als centraal thema
10  Slotbeschouwing: het belang van een “vergeten land"

Het onbekende Wit-Rusland

Een inkijkje in Europa’s 
'laatste dictatuur'      

Cursusnummer
20WG10

Docenten
Nicolaas Kraft van Ermel, MA.

Cursusvorm
Hoorcolleges (10x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Donderdag 6 februari t/m 16 april 
2020, 20 februari vervalt

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
23 januari 2019

Nicolaas A. Kraft van Ermel is 
historicus gespecialiseerd in 
contemporaine geschiedenis van 
Rusland, Oekraïne en Polen; zijn 
bredere expertise is gelegen in 
de Europese geschiedenis van 
de 20ste eeuw. Sinds 2012 is hij 
werkzaam aan het Nederland-
Rusland Centrum van de 
Rijksuniversiteit Groningen.

GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  
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Cursusnummer
20WG11

Docent
Prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge

Cursusvorm
Hoorcolleges (10x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Donderdag 6 februari t/m 16 april 
2020, 20 februari vervalt

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
23 januari 2020

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van 
Koningsbrugge is hoogleraar 
Russische geschiedenis en 
politiek. Hij is directeur van het 
Nederland-Rusland Centrum 
én van het Centre for Russian 
Studies. Hij is betrokken bij 
de minor- en masteropleiding 
Midden- en Oost-Europastudies 
en specialist in de Europese 
geschiedenis van de 18e eeuw.

GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

Iedereen kent tsaar Peter de Grote waarbij de nadruk ligt op de goede relaties met de 
Nederlandse Republiek. Buiten het feit dat dit niet klopt – naarmate Peters regering 
vorderde, verslechterden de betrekkingen – maakt Peters regering deel uit van een 
periode van Russische hervormingen. Maar wat deed hij precies? En…. wat ondernamen 
zijn voorgangers en opvolgers?

Rusland vond het in veel periodes van zijn geschiedenis ingewikkeld om om te gaan met 
het Westen. Maar na 1600 dwong de dreiging van de machtige buren Polen en Zweden 
het land hiertoe. Onder tsaar Aleksej, de vader van Peter de Grote, trad een intensivering 
op van de contacten met het Westen. De tsaar probeerde traditioneel te blijven én te 
hervormen. Waarom deed hij dit?
Tsaar Peter koos zo op het oog voor pro-westerse hervormingen. Maar was dit echt zo? En 
beklijfden deze hervormingen?
Peters opvolgers hebben in de geschiedschrijving een slechte reputatie. Is dit wel juist?
Kortom, deze collegereeks gaat over een kritische periode in de Russische geschiedenis 
die ook nog heden ten dage van invloed is. Vanzelfsprekend zal ook dit niet onbesproken 
blijven.

Programma
 1 Rusland rond 1650: bedreigingen en kansen
 2 Tsaar Aleksej: het onmogelijke koorddansen tussen progressieven en (religieuze)  
  conservatieven
 3 De leerjaren van Tsaar Peter: Nemetskaja Sloboda en interne competitie
 4 De Grote Ambassade(1697-1698): mythe of realiteit?
 5 Militaire hervormingen en vriendschap met de Nederlandse Republiek: 
  een onmogelijke relatie?
 6 Succesvolle hervormingen en het verlies van oude vrienden
 7 De laatste Petrinische jaren: is de missie geslaagd?
 8 Na windkracht 12 een rustige tijd: keizerin Catherina I
 9 Een trits aan kort regerende tsaren: gebeurt er werkelijk niets?
 10 Keizerin Elisabetha Petrovna: de triomf van het Petrinische systeem?

Een tijd van hollen en stilstaan  

Russische modernisering 
1650-1750        
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Een kunsthistorische analyse van de Middeleeuwen is onlosmakelijk verbonden met 
de katholieke kerk, maar ook de invloed van wereldlijke ontwikkelingen nemen toe. 
Vanaf de 11e eeuw kruipt het christelijke West-Europa uit het dal. Het Duitse keizerrijk 
herstelt zich en het pausdom triomfeert. Die opleving resulteert in een ware bouwhausse, 
in beeldhouwkunst, Italiaanse frescoschilderkunst en de Vlaamse Primitieven met 
Jan van Eyck.

De grote opgave van de architectuur in deze periode is de constructie van het gewelf met 
als toppunt het lichtgewicht kruisribgewelf van de kathedralen. Dit is ook de tijd waarin 
de enorme retabels en grafsculpturen ontstaan. Alles in de gotiek, van interieurs tot 
reliekhouders, wordt van top tot teen gedecoreerd in kostbare materialen met een groot 
vakmanschap. Het schitterende tapijt van Bayeux over de verovering van Engeland door de 
Normandiërs in 1066 is een uitzondering op de religieuze kunst van de 11e en de 12e eeuw.
Als de steden groeien worden er ook grote raadhuizen gebouwd als uitingen van stedelijke 
trots en onderlinge competitie. Eind 13e eeuw herontdekt Italië de frescotechniek en 
groeien Italo-Byzantijnse iconen uit tot fantastische altaarstukken en in het Noorden mondt 
het miniatuurschilderen van de boekverluchting uit in de Vlaamse Primitieven, waar ook 
Jeroen Bosch nog steeds met één been in staat.

Programma
In dit college komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: de Ottoonse keizertijd en de 
geïllumineerde evangeliaria, case study’s over romaanse pelgrimskerken, kloostercomplexen 
en het tapijt van Bayeux. Daarna vervolgen we met alle fasen van de gotiek met 
bouwtechnieken, sculpturale decoraties, het glas-in-lood en de Mariaverering. 
We bespreken het Palais des Papes in Avignon, religieuze en profane architectuur in 
de Italiaanse stadsstaten en de 14e en 15e eeuwse beeldhouw- en schilderkunst van Italië 
en het Noorden.    

De kunst- en architectuurgeschiedenis 
van de Middeleeuwen (2)  

De 11e t/m 15e eeuw 
Cursusnummer
20WG12

Docent
Drs. Johan Holtrop

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x)

Data
Maandag 24 februari t/m 30 maart 
2020

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
De powerpoints van deze cursus 
worden niet digitaal beschikbaar 
gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
10 februari 2020

Bijzonderheden
Deze cursus volgt op de cursus over 
de Vroege Middeleeuwen, maar kan 
zonder bezwaar afzonderlijk worden 
gevolgd.

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus 
en werk(te) onder andere 
als tentoonstellingsmaker, 
criticus, schrijver en doceert bij 
verschillende instellingen, zoals 
het HOVO vanaf 1996. Daarnaast 
is hij gespecialiseerd in de 
relatie tussen beeldende kunst 
en het brein.  

GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  
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Cursusnummer
20WG13

Docent
Drs. Ellen van der Vecht

Cursusvorm
Hoorcolleges (10x)

Data
Dinsdag 28 januari t/m 14 april 
2020. 18 februari en 7 april vervallen

Tijd
11.15-13.00 uur

Cursusprijs
€ 239,50

Cursusmateriaal
Cursusprijs inclusief syllabus 
Aanbevolen literatuur: I.Walther, 
Kunst van de 20e eeuw (€39,95). 
Ad de Visser, De Tweede Helft, 
Beeldende kunst na 1945 (€54,90). De 
powerpoints van deze cursus worden 
niet digitaal beschikbaar gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
14 januari 2020

Drs. Ellen van der Vecht geeft 
als kunsthistorica les op 
verschillende gebieden van 
de kunstgeschiedenis, met 
als specialisaties Italiaanse 
renaissance en de beeldende 
kunst van de 19-20e eeuw.

GRONINGEN - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS  

In 10 hoorcolleges krijgt u een overzicht van de moderne kunst van de afgelopen 
130 jaar. In de late 19e eeuw worden door Van Gogh, Gauguin en Cézanne vastgeroeste 
regels langzaam losgelaten. We zien wie de grote ontwikkelingen in de 20e eeuw gaan 
bepalen. Alle grote namen komen voorbij.  

Aan het einde van de 19e eeuw veranderde de kunst in Europa voor altijd. Na eeuwenlang 
te hebben gewerkt naar vastgestelde normen en voorbeelden, worden alle regels één voor 
één losgelaten en worden de grenzen van de kust verkend. Bij aanvang van de nieuwe 
eeuw  is Cézanne de aartsvader van de moderne kunst. De Parijse avantgarde neemt nu 
het voortouw en de ontwikkelingen in de vroege 20e eeuw volgen elkaar snel op. Picasso, 
Malevich, Mondriaan: Alle grote namen komen voorbij. Parijs wordt echter na de Tweede 
Wereldoorlog van de troon gestoten als kunsthoofdstad en de Amerikanen doen zich 
gelden met abstract expressionisme en Pop-Art. Welke ideeën zitten daar achter en hoe 
sluiten zulke bewegingen aan bij hun tijd? Kunstwerken worden vervolgens conceptueel 
en minimalistisch: alleen al de idee van een kunstwerk is genoeg om als zodanig 
benoemd te worden. Fundamentele vragen worden opgeworpen. Wanneer is iets kunst? 
En wat is de rol van kunst in de moderne wereld? In de late 20e eeuw zijn grenzen tussen 
de disciplines sterk vervaagd en staat er een nieuw type kunstenaar op met Jeff Koons en 
Dammien Hirst.

In deze cursus van tien hoorcolleges worden de belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje 
gezet. De grote gebeurtenissen die de kunstwereld beïnvloeden, nieuwe technologieën en 
materialen waarmee men werkt, en de voortdurend veranderende rol van de kunst worden 
besproken. Met deze cursus krijgt u een beter overzicht van de kunstwereld van nu.

Programma
 1 Fin du siècle: Postimpressionisme
 2 1900-1914: Fauvisme en Expressionisme
 3 1905-1914: Kubisme en Futurisme
 4 Tijdens en na de grote Oorlog: Suprematisme, Constructivisme, De Stijl en Bauhaus
 5 Het interbellum 1918-1938: Dada en het Surrealisme
 6 De jaren 50: Abstract Expressionisme
 7 De jaren 60: Minimal Art en Pop Art
 8 De jaren 60 en 70: Conceptuele kunst
 9 Vanaf 1970: Terugkeer van de schilderkunst
10  Vanaf 1980: Postmodernisme

Moderne kunst van Europa         

Van post-impressionisme 
tot en met postmodernisme   
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GRONINGEN - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS  

Cursusnummer
20WG14

Docent
Drs. Maaike Dicke 

Cursusvorm
Hoorcolleges (8x) met 
filmfragmenten

Data
Dinsdag 21 januari t/m 17 maart 
2020, 18 februari vervalt

Tijd
15.15-17.00 uur

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
7 januari 2019

Maaike Dicke (Dordrecht, 
1961) is docente Italiaanse 
taal en cultuur aan de RUG. 
In haar woonplaats Winsum 
heeft zij een vertaalbureau 
(Studio Giacomina) en geeft zij 
privélessen 'Italiaans op maat'. 
Email: m.e.dicke@rug.nl

We leggen een vergrootglas op zes grote Italiaanse filmregisseurs: Visconti, Pasolini, 
Scola, Özpetek, Sorrentino en Bellocchio. Alle Italiaanse stereotypen die we maar kunnen 
bedenken, worden door hen niet alleen uitbundig bevestigd maar ook ontkracht, soms met 
brute middelen. Welke regisseurs hebben elkaar beïnvloed? Hoe is de hand van de ware 
meester te herkennen? Een cursus voor filmliefhebbers en leken.  

Voor diegenen die in de winter van 2019 hebben deelgenomen aan de filmcursus 
‘Italiaanse streken: over schoenpoetsers, dandy’s en mafiosi’, is deze cursus een uitbreidend 
en verdiepend vervolg. We zoemen in op slechts zes cineasten en van iedere cineast 
tonen we drie scènes  van ruim tien minuten. Echter, ook als u weinig of niets weet van 
Italiaanse films, bent u van harte welkom! U hoeft voor deze cursus geen voorkennis te 
hebben: in de inleiding wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste naoorlogse 
stromingen (geïllustreerd met ongeveer vijf filmfragmenten) en vanzelfsprekend worden 
alle regisseurs die aan de orde komen, in een cultuurhistorische context geplaatst.

Programma
1 Inleiding – Een wandeling door de Italiaanse filmgeschiedenis vanaf eind jaren ‘30 
 tot heden.
2 Luchino Visconti (1906-1970)– Een regisseur van adel met een sociaal hart en 
 een niets ontziende blik op alle gelederen van de Italiaanse samenleving.
3 Pier Paolo Pasolini (1922-1975) – Een luis in de pels van zowel rechts als links Italië.
4 Ettore Scola (1931-2016) – Kenmerkend is zijn verscheidenheid. Zijn films lijken niet op  
 elkaar te lijken. Waar kunnen we Scola dan toch aan herkennen?
5 Ferzan Özpetek (1959)– Zijn missie: taboes zijn taboe!
6 Paolo Sorrentino (1970)– Misschien wel de meest succesvolle cineast van na 2000. 
 We besteden extra aandacht aan Sorrentino’s muziekkeuzes.
7 Marco Bellocchio (1939) – Is het wel waar dat alle Italianen het familieleven zo   
 liefdevol koesteren? Bellocchio heeft zijn twijfels en raakt daar niet over uitgepraat.
8 Finale – Welke Italiaanse films hebben in de afgelopen tijd de bioscoopgangers   
 geraakt?

Magistralen uit de Italiaanse 
filmgeschiedenis (1940 - heden)          

Een nadere kennismaking met 
zes Italiaanse cineasten    
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GRONINGEN - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS  

Cursusnummer
20WG15

Docenten
Fons van Wanroij 
Paul Komen
 
Cursusvorm
Hoorcolleges (5x) met ruimte 
voor vragen en discussie en 
1 muziekcollege

Data
Donderdag 6 februari t/m 19 maart 
2020, 20 februari vervalt

Tijd
13.00-15.00 uur

Cursusprijs
€ 155,00

Uiterste inschrijfdatum
23 januari 2020

Bijzonderheden
Het zesde college wordt door 
Paul Komen verzorgd vanachter 
de piano.

Fons van Wanroij was bijna 
veertig jaar leraar Nederlands. 
Zijn belangstelling voor de 
kunsten en de geschiedenis 
leidde tot enkele bescheiden 
publicaties en de organisatie 
van veelsoortige culturele 
evenementen.

Pianist Paul Komen is 
hoofdvakdocent en docent 
kamermuziek aan het Prins 
ClausConservatorium in 
Groningen. Hij trad en treedt 
op als solist en in ensembles 
in binnen en buitenland. Paul 
Komen is artistiek leider van het 
Peter de Grote Festival.

Verlies is in ons bestaan ingebouwd. Er is geen gebruiksaanwijzing voor hoe wij met 
verlies moeten omgaan. Misschien is de kunst van het verliezen wel de kunst van het 
winnen: het belangrijk maken van wat wel kan. Kunstenaars als Ket, Beethoven en Nijhoff 
verwerkten of sublimeerden hun verlies door middel van hun kunst.  

Dick Ket kon door een aangeboren hartafwijking de laatste tien jaar van zijn bestaan geen 
normaal leven leiden. Door zijn kunst en levensopvatting probeerde hij de essentie van 
zichzelf en van de hem omringende ‘natuur’ te doorgronden en gaf hij betekenis aan zijn 
leven met een lichaam dat hem steeds meer in de steek liet.

Martinus Nijhoff kwam in de jaren dertig van de vorige eeuw tot het inzicht dat het 
‘hemelse’ hier en nu tussen de mensen gezocht moest worden. Dat inzicht viel samen met 
ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven: het overlijden van zijn broer en zijn moeder In 
het lange gedicht Awater werd het nieuwe inzicht en het verlies verwerkt.

Ludwig van Beethoven verlangde meer dan twintig jaar naar zijn ‘Ferne geliebte’. Als de 
geliefde definitief onbereikbaar blijkt, neemt hij afscheid van haar en sublimeert zijn 
verlies in een evenwichtige compositie. De pianosonate opus 110 is liefdesverklaring, 
klaagzang en poging de draad weer op te pakken.

Programma
Na een inleiding over de kunst van het verliezen met voorbeelden uit beeldende kunst, 
literatuur en muziek bespreken we leven, werk, kunstbeschouwing en filosofie van 
Dick Ket. Het accent ligt op zijn (zelf) portretten.  
We gaan in op achtergronden van het gedicht Awater. Ook de relatie van Nijhoff met de 
historicus Huizinga en de dichter Roland Holst komt aan bod. We lezen en analyseren 
Awater nauwgezet, uiteraard vanuit het perspectief van de kunst van het verliezen.  
Het vijfde college begint en eindigt met teksten uit Goethes roman Wilhelm Meisters 
Lehrjahre. Het verhaal over een ongelukkige liefde van Beethoven is een opmaat naar de 
liederencyclus ‘An die ferne Geliebte’ en de pianosonate in As, opus 110.
Tijdens het zesde college wordt die sonate uitgebreid toegelicht en uitgevoerd door 
Paul Komen. Deze sonate is een uniek, autobiografisch werk dat extreem uiteenlopende 
gevoelens weet samen te brengen binnen een ijzersterke thematische structuur.

De kunst van het verliezen           

Over Dick Ket, Martinus Nijhoff 
en Ludwig van Beethoven     
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GRONINGEN - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS  

Cursusnummer
20WG16

Docenten
Drs. Miranda van Gelderen
 
Cursusvorm
Hoorcolleges (5x) om de week

Data
Vrijdag 31 januari, 14 en 28 februari, 
13 en 27 maart 2020

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: H. Honour 
& J. Fleming. (2010). Algemene 
kunstgeschiedenis (17de druk). 
Amsterdam, Nederland: Meulenhoff. 
ISBN 9789029085175 (€ 87,50 zelf 
aanschaffen) De powerpoints bij 
dit college worden niet digitaal ter 
beschikking gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
17 januari 2020

Bijzonderheden
Deze cursus is te volgen zonder 
deelgenomen te hebben aan deel 1.

Miranda van Gelderen is 
kunsthistorica, doceert 
kunstgeschiedenis, 
architectuurgeschiedenis 
en archeologie aan diverse 
onderwijsinstellingen, 
geeft lezingen en begeleidt 
stadswandelingen en excursies. 

In deze cursus worden de belangrijkste ontwikkelingen in de beeldende kunst van 
West-Europa behandeld. In dit tweede deel komen maniërisme, de invloed van Reformatie 
en Contrareformatie op de beeldende kunst en barok aan de orde. De kunstenaars en 
kunstwerken worden geplaatst in de historische, religieuze, maatschappelijke en politieke 
context. U leert de stijlkenmerken herkennen en er wordt aandacht besteed aan de rol van 
opdrachtgevers, materialen en technieken.  

De stijl van het maniërisme volgde rond 1520 op de hoogrenaissance in Italië en was in 
beginsel aanwezig in het late werk van Michelangelo en Rafaël. De maniëristen trachtten 
dat te evenaren en overtreffen. 

In de zestiende eeuw oefenden de Reformatie, de beeldenstormen en de Contrareformatie 
een diepgaande invloed uit op de kunstontwikkelingen. Na de Reformatie kozen 
kunstenaars in protestantse landen voor ‘veilige’ onderwerpen, ontleend aan het 
alledaagse leven en geleidelijk verdwenen de sacrale thema’s. De genreschilderkunst met 
specialismen zoals het stilleven, landschap, interieur en het stadsgezicht was geboren. 
Tijdens de Contrareformatie formuleerde de Rooms-Katholieke Kerk criteria waaraan 
Bijbelse voorstellingen voortaan moesten voldoen en Italiaanse kunstenaars pasten ze op 
inventieve wijze toe in hun beeldende kunst. De stijlperiode van de barok was begonnen 
(ca. 1600-1750) en verspreidde zich over de Nederlanden, Frankrijk en Spanje. 
In de katholieke zuidelijke Nederlanden werd historieschilderkunst vervaardigd in 
opdracht van de kerk en het hof. In de protestantse noordelijke Nederlanden waren deze 
opdrachtgevers weggevallen en ontstond in de Gouden Eeuw een unieke, vrije kunstmarkt 
voor genreschilderkunst met de welvarende burger als koper. 

Programma
Kunstenaars die worden behandeld zijn o.a.: Gianlorenzo Bernini, Pieter Brueghel, 
Caravaggio, Giambologna, Frans Hals, Lucas van Leyden, Jacopo Pontormo,
Rembrandt, Peter Paul Rubens, Jacob van Ruisdael, Jan Steen en Johannes Vermeer.   

Overzichtscursus kunstgeschiedenis - deel 2           

Beeldende kunst van 
West-Europa (1400 - 1800)      
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GRONINGEN - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS  

Cursusnummer
20WG17

Docenten
Dr. Annemie de Gendt
 
Cursusvorm
Hoorcollege (5x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Dinsdag 24 maart t/m 21 april 2020

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Digitale syllabus. De powerpoint 
van deze cursus wordt niet digitaal 
beschikbaar gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
10 maart 2020

Dr. Annemie De Gendt heeft 
vele jaren ervaring als docente 
aan de RUG. Haar specialisatie 
is de cultuur en literatuur 
van de Middeleeuwen en de 
vroegmoderne periode. Zij deelt 
heel graag haar kennis en doet 
dat met volle overtuiging en veel 
enthousiasme en plezier.  

Het sprookje van Beauty and the Beast, ontstaan in de 18de eeuw en verfilmd door o.a. 
Walt Disney, geeft in wezen heel goed aan hoe in alle tijden gekeken wordt naar de 
begrippen schoonheid en lelijkheid. In deze reeks onderzoeken we, naar het voorbeeld 
van Umberto Eco, hoe in Middeleeuwen en vroegmoderne tijd schoonheid, lelijkheid en 
daarmee verbonden het groteske en het monsterlijke, werden vormgegeven.  

In de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd werd schoonheid geassocieerd met harmonie, 
juiste proporties en het goede. Lelijkheid daarentegen met het disproportionele, het groteske, 
het monsterlijke en vaak ook het kwade.
Niet alleen voor het menselijk lichaam golden vaste richtlijnen: ook in de bouwkunst 
waren proportie en harmonie essentieel. Dat zien we bij het bouwen van de kathedralen 
en de principes die daarvoor golden. Tegenover de canon staat de anticanon, tegenover 
traditionele voorstellingen in kunst en literatuur staan de karikaturen. Dit komt mooi naar 
voren in voorstellingen van de vijf zintuigen die enerzijds conform de schoonheidsidealen 
worden weergegeven, en anderzijds vorm krijgen in de groteske karikaturen van de 
Venetiaanse artiest Pietro della Vecchia. Heel interessant zijn ook de voorstellingen die 
de Middeleeuwers zich maakten van monsters. Niet alleen de zeemonsters spreken tot de 
verbeelding, maar men stelt zich ook afwijkende mensen voor, zonder hoofd, met ogen op 
hun borst, met één hele lange voet, of met een hondenkop. Tenslotte is er de link tussen 
het groteske en het carnavaleske zoals in de verhalen van François Rabelais over de 
reuzen Gargantua en Pantagruel.

Programma
1 De regels voor schoonheid: portretten en anti-portretten   
2 Proportie, harmonie, licht en symboliek bij de bouw van de kathedralen
3 De vijf zintuigen: traditionele ‘mooie’ voorstellingen en de groteske karikaturen van 
 de Venetiaan Pietro della Vecchia
4 Monsters in de middeleeuwse verbeeldingswereld  
5 Het groteske en het carnavaleske: de reuzen Gargantua en Pantagruel in het werk van  
 François Rabelais

Beauty and the Beast            

Schoonheid, lelijkheid en 
het groteske vóór 1800       
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Al sinds jaar en dag staan de kranten en andere media bol van de ontwikkelingen in 
de economie: de financiële crisis, dreigend faillissement van Griekenland en een aantal 
andere EU-landen, banken die op instorten staan, handelsoorlogen, Brexit, maar ook een 
oplevende economie. Vaak blijft het bij oppervlakkige informatie, maar er worden ook 
regelmatig meer diepgaande analyses gegeven. Toch blijft het voor de geïnteresseerde 
leek moeilijk om de samenhang tussen de verschillende gebeurtenissen te zien.

De doelstelling van deze cursus is om de deelnemers inzicht te geven in de theoretische 
achtergronden van deze gebeurtenissen.

Hoe zit het internationale handelssysteem in elkaar? Hoe werkt de EU? Wat is de rol van 
het geld in de economie, hoe werkt ons monetaire systeem en wat kan daar mis mee 
gaan? Wat zijn de oorzaken van conjunctuurgolven en hoe zijn conjunctuurbewegingen 
te herkennen en mogelijk te voorspellen? Op wat voor manier probeert de overheid 
de economie in goede banen te leiden en hoe wordt het overheidshandelen beïnvloed 
door politieke visies?
Uitgangspunt in deze cursus is de actuele economische situatie. De achtergronden 
daarvan en de institutionele vormgeving van ons economisch bestel zullen worden 
toegelicht en in verband gebracht met de economische theorie. Op die manier wordt 
een relatie gelegd tussen praktijk en theorie.  
 
Programma
• Introductie: Bespreking van de meest actuele en belangrijke onderwerpen in 
 de (internationale) economie. 
• Internationale handelssysteem, waaronder de Wereld Handelsorganisatie (WTO), EU,  
 Brexit, handelsoorlogen.
• Geld, banken en het monetaire systeem.
• Conjunctuur en macro-economie; waaronder de oorzaken van conjunctuurgolven,   
 indicatoren en beleid.
• Rol van de overheid: onder andere de mogelijkheden voor bijsturing en stimulering van  
 de economie; milieu- en klimaatbeleid.
• Synthese en conclusies; politiek en economie.

Ons geld, Brexit, handelsoorlogen en 
eb en vloed in de economie      

De economie verklaard voor 
de niet-econoom     

Cursusnummer
20WG18

Docent
Drs Frans Somers 

Cursusvorm
Werk- en discussiecolleges (6x)

Data
Maandag 20 januari t/m 2 maart, 
17 februari vervalt. Reservedatum 
9 maart

Tijd
10.00-12.00 uur

Cursusprijs
€ 167,00

Cursusmateriaal
Materiaal wordt digitaal ter 
beschikking gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
6 januari 2020

Bijzonderheden
Maximaal 20 deelnemers, plaatsing 
op volgorde van inschrijving. Van de 
deelnemers aan deze cursus wordt 
een actieve inbreng gevraagd.

Frans Somers (1947) is 
econoom. Hij is auteur van 
talrijke studieboeken over de 
(internationale) economie en 
doceerde onder andere aan de 
Hanzehogeschool Groningen, de 
Universiteit van Leiden, de AOG 
School of management en als 
gastdocent aan universiteiten 
in Praag, Boedapest en Moskou.. 
De laatste jaren voor zijn 
pensionering in 2016 werkte hij 
als zelfstandig adviseur. 
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De zijderoute spreekt tot de verbeelding, zowel vroeger als nu. De route, of liever routes, 
vormt een belangrijke schakel in een breed globaliseringsproces. China heeft onlangs  een 
ambitieuze roadmap geformuleerd. Dit OBOR (One Belt, One Road)  initiatief lijkt een weg 
naar een nieuwe wereldorde waarbij China de route bepaalt.

China heeft bij monde van president Xi Jinping een Nieuw Zijderoute programma 
gelanceerd: One Belt, One Road (OBOR). Een ambitieus programma waarin volgens China 
sprake zou zijn van een win-win situatie voor alle partners. Verbondenheid is daarbij het 
sleutelwoord. Maar velen twijfelen aan deze uitkomst en beschouwen dit initiatief als een 
dubbele winst voor China in economisch, militair en politiek opzicht.

Het Nieuwe Zijderoute programma voltrekt zich momenteel in Azië en dan vooral 
Centraal-Azië. Een gebied dat een grote politieke en economische transformatie ondergaat 
en een arena vormt voor tal van grote geopolitieke spelers. Naast China zijn ook Rusland, 
de Verenigde Staten, India en Iran en Turkije betrokken in dit strategisch en economisch 
belangrijke gebied.  

De Nieuwe Zijderoutes veranderen het wereldtoneel: andere spelers met andere rollen. 
Dat heeft ook gevolgen voor de EU. Denk aan de bilaterale verdragen van China met 
zwakke leden aan de randen van de EU. Denk ook aan het ontbreken van transparantie 
en regelrechte spionage. Maar ook Nederland, sterk afhankelijk van de buitenwereld 
ondervindt hiervan de gevolgen.

Programma
1 De Zijderoutes: een historische terugblik
2 De Zijderoutes als onderdeel van bredere globaliseringsprocessen
3 Doelstellingen en strategie Xi Jinping’s One Belt, One Road programma (OBOR)
4 Een nieuwe “Great Game” in Centraal-Azië
5 Verkenning van positie EU
6 De Nieuwe Zijderoutes: hoe verder te gaan

De nieuwe Zijderoutes       

Realiteit, bedreiging en/of 
uitdaging 

Cursusnummer
20WG19

Docent
Dr. Peter Druijven

Cursusvorm
6 colleges

Data
Maandag 20 januari t/m 2 maart 
2020

Tijd
11.15-13.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
6 januari 2020

Peter Druijven was als docent 
en onderzoeker werkzaam 
bij de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen van de RUG. 
Hij promoveerde in 1990 aan 
de Universiteit van Amsterdam 
op een proefschrift over de 
sociaal-economische rurale 
ontwikkeling in Zuid-Mexico. 
Als ontwikkelingsgeograaf en 
planoloog heeft hij onderzoek 
gedaan in onder meer Mexico, 
India en China en heeft meerdere 
studiereizen naar deze gebieden 
georganiseerd.
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Cursusnummer
20WG20

Docent
Drs. Marianne Bleumink

Cursusvorm
Hoorcolleges (5x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Donderdag 5 maart t/m 2 april 2020

Tijd
11.15-13.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Uiterste inschrijfdatum
20 februari 2020

Bijzonderheden
Maximaal 25 deelnemers, plaatsing 
op volgorde van inschrijving.

Marianne Bleumink is humaan/
medisch bioloog en studeerde 
aan de RUG. Ze heeft als docent 
bij diverse onderwijsinstellingen 
Medische kennis en biologie 
gegeven. Van jongs af aan 
is ze gefascineerd door het 
functioneren van het menselijk 
lichaam. Ze wil haar kennis 
hierover graag delen en inzetten 
om mensen meer inzicht te 
geven in het functioneren van 
het eigen lichaam.
www.praktijktekstenuitleg.nl

Veroudering is een actueel vraagstuk. In de moderne westerse samenleving is de gemiddelde 
levensverwachting in de afgelopen eeuw verdubbeld. Beleven wij deze extra jaren in goede 
gezondheid? Of komt de ‘ouderdom met gebreken’? Zijn ‘verouderingsziekten’ zoals diabetes 
type II en hart- en vaatziekten inderdaad een gevolg van veroudering of zijn ze eerder 
gerelateerd aan de moderne leefstijl?  

Veroudering komt bij heel veel, zo niet bij alle diersoorten voor. Tijdens de celdeling treedt 
er slijtage op. Deze slijtage is op een gegeven moment zo groot dat de cellen doodgaan. 
Organen zullen daardoor steeds minder goed gaan functioneren. Het gevolg hiervan is 
dat we gedurende ons leven steeds minder kunnen presteren en de kans op ziekten ieder 
levensjaar toeneemt. Bovendien geeft deze slijtage op celniveau een verhoogd risico op 
de vorming van kanker, omdat er meer fouten in het genetisch materiaal ontstaan. 
De mens is de enige diersoort die in staat is om sterfteoorzaken uit de omgeving zó te 
beheersen dat we steeds ouder worden. Hierdoor wordt de veroudering zichtbaar in de 
vorm van zgn. ‘ouderdomsziekten’; ziekten die nieuw lijken en gekoppeld zijn aan een 
oudere leeftijd. 

Hoe we verouderen en op welke leeftijd we sterven ligt voor niemand vast. Ongeveer 
30% is genetisch bepaald. De resterende 70% (!) wordt bepaald door andere factoren. 
Deze factoren zijn gekoppeld aan onze leefstijl. Dat is in principe goed nieuws, maar 
binnen onze huidige westerse maatschappij is het kennelijk niet eenvoudig de leefstijl, 
het gebruik en onderhoud van ons lichaam, af te stemmen op gezond ouder worden. 
Tweederde van de 60 plussers heeft te maken met een of meer chronische ziekten.  

Programma
In vijf colleges zal worden ingegaan op de biologische processen die plaatsvinden 
bij veroudering. Waar in het lichaam vindt de veroudering plaats en hoe komt dit tot 
uiting. Hoe slagen sommige diersoorten erin om heel oud te worden? We bekijken 
‘verouderingsziekten’ zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II, alzheimer etc. Zijn deze 
ziekten in feite welvaartsziekten die gerelateerd zijn aan onze huidige moderne leefstijl? 
Een leefstijl die niet past bij onze ‘oude’ genen. Wat zijn de recente wetenschappelijke 
ontwikkelingen aangaande veroudering? Is er een anti-verouderingspil in ontwikkeling? 
Wat kunnen we zelf doen om gezond en vitaal ouder te worden? 

Hoera!? Langer zullen we leven!         

Veroudering en gezondheid vanuit 
humaan biologisch perspectief   

GRONINGEN - MENS EN MAATSCHAPPIJ
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Creativiteit is veel meer dan artistiek bezig zijn. Het is een belangrijk thema in de 
positieve psychologie, een stroming die kijkt naar positieve emoties en het floreren van 
mensen. Alledaagse creativiteit gaat over flexibel denken, veerkracht vertonen en uit je 
comfortzone komen. En dat is nogal eens nodig in het leven. Bijvoorbeeld omdat oude 
gewoontes een sleur zijn geworden. Omdat uw situatie verandert en u nieuwe oplossingen 
nodig hebt. Of omdat u graag creatiever met allerlei kwesties wilt omgaan. Maar kun je 
creativiteit dan leren of versterken? Wat is het eigenlijk? En hoe pas je het optimaal toe? 
In deze spannende leeskamer komen zowel theoretische als praktische facetten aan bod.  

Er worden drie uitdagende boeken over creativiteit besproken. In zijn boek Ping! 
ontmantelt onderzoeksjournalist Bas Kast verouderde aannames over creativiteit en hij 
toont het belang van ontfocussen aan. De bekende hoogleraar Brené Brown beschrijft 
in De moed van imperfectie blokkades voor creativiteit, zoals perfectionisme of schaamte. 
Ook biedt zij tien richtlijnen voor een creatiever en authentieker leven. Het derde boek is 
Creativiteit krijg je niet voor niks van Carsten de Dreu en Daniel Sligte. Zij onderzoeken wat 
de soort persoonlijkheid uitmaakt bij het stimuleren van creativiteit en wat dat concreet 
voor jezelf betekent.

Nieuwsgierig geworden? Doet u dan mee. Er is veel plaats voor discussie en uitwisseling, 
en tevens gelegenheid om oefeningen rond creativiteit uit te proberen. Deze leeskamer is 
voor alle belangstellenden die hun verbeelding meer willen prikkelen en vaker 
out-of-the-box willen denken. Creativiteit helpt bij het bedrijven van levenskunst: 
makkelijker omgaan met stress of tegenslag en meer in contact zijn met uzelf.

Programma
1 en 2 Bespreking van Bas Kast: Ping! Waar goede ideeën vandaan komen. Amsterdam 2017.
3 en 4 Bespreking van Brené Brown: De moed van imperfectie. Laat gaan wie je denkt te  
  moeten zijn. Amsterdam 2013.
5 en 6 Bespreking van Carsten de Dreu en Daniel Sligte: Creativiteit krijg je niet voor niks.  
  Over de psychologie van creativiteit in werk en wetenschap. Assen 2016.

Leeskamer Levenskunst: Alledaagse creativiteit      

Over flexibel denken en veerkracht       Cursusnummer
20WG21

Docent
Dr. dr. Marianne Vogel

Cursusvorm
Werkcolleges (6x) om de week

Data

Vrijdag 31 januari, 14 en 28 februrari, 
20 maart, 3 en 17 april

Tijd
10.30-13.00 uur

Cursusprijs
€ 167,00

Cursusmateriaal
Zie programma. Zelf aanschaffen en 
lezen

Uiterste inschrijfdatum
17 januari 2020

Bijzonderheden
Maximaal 15 deelnemers

Marianne Vogel (1958) 
is persoonlijk coach en 
literatuurwetenschapper. In haar 
advies- en coachpraktijk De 
Bosvogel te Zuidhorn begeleidt 
zij cliënten. Daarnaast geeft 
ze cursussen en leesgroepen. 
Marianne Vogel is gepromoveerd 
in de Letteren en in de 
Algemene Wetenschappen. Haar 
specialiteiten zijn literatuur- 
en cultuuranalyse, zingeving 
en creatieve omgang met 
problemen.
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Rusland, het grootste land der wereld, wordt vaak gelijk gesteld aan de Russische taal 
en cultuur. Toch is 20% van de ruim 140 miljoen inwoners niet Russisch. Ten dele zijn dit 
Finoegrische volken, met een bijzondere eigen taalfamilie en culturen die ouder zijn dan 
de Russische cultuur.   

Finoegrische volken in Rusland zijn onder meer de Oedmoerten, Samojeden, Mordwienen, 
Komi en Wepsen. Hun talen horen bij de Finoegrische taalfamilie, niet bij de Indo-
Europese taalfamilie zoals Nederlands, Engels, Duits, Russisch en Grieks. Ondanks een 
eeuwenlange Russische overheersing en een sterke Russische invloed leven deze 
talen nog steeds. Ook zijn er bij de Finoegrische volken nog talloze sporen van hun 
oorspronkelijke cultuur over. Eeuwenlang was er een vruchtbare uitwisseling tussen deze 
culturen en de jongere Russische cultuur. Nog steeds luidt een gezegde: Krab een Rus een 
beetje af en de Finoegriër komt tevoorschijn.

In de cursus bekijken we de vroege geschiedenis van Rusland en de ‘ontdekking’ van deze 
volkeren. Er worden eenvoudige voorbeelden gegeven van hun talen en de verwantschap 
met bekendere Finoegrische talen zoals Estisch, Fins en Hongaars. Verder wordt ingegaan 
op hun unieke traditionele cultuur, die ook in de 21e eeuw nog voortleeft: van sjamanisme 
en animistische religie tot de berencultus. Maar ook de moderne literatuur van deze 
volken komt aan de orde, evenals andere fascinerende bijzonderheden.

Programma
1 Rusland vóór de Russen: Wie, waar, wanneer?
2 Wederzijdse beïnvloeding qua talen en culturen.
3 De Finoegrische talen onder de loep: sprekers, plaatsen, voorbeelden.
4 Finoegrische traditionele cultuur: van sjamanisme tot berencultus.
5 De huidige Finoegrische literaturen: etnofuturisme en meer.
6 Tussen onderdrukking en emancipatie: de Finoegriërs in Rusland nu.

De Finoegrische wereld      

Onbekende volkeren en talen 
in Rusland      

Cursusnummer
20WG22

Docent
Prof. dr. C. Hasselblatt

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x) om de week

Data
Vrijdag 31 januari, 14 en 28 februari, 
13 en 27 maart, 17 april 2020

Tijd
10.30-12.30 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Hand-outs. 

Uiterste inschrijfdatum
17 januari 2020

Cornelius Hasselblatt (1960) was 
van 1998 t/m 2014 hoogleraar 
Finoegrische talen en culturen 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Zijn specialiteiten zijn 
de Oostzeefinse talen (Estisch, 
Fins en kleine verwante talen), 
Finse en Estische literatuur, 
receptieonderzoek, geschiedenis 
en cultuurgeschiedenis.
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Introductie tot het leven en het werk van één van de grootste componisten uit 
de Europese muziekgeschiedenis, wiens 250e geboortedag in 2020 wordt herdacht.   

De naam Beethoven is zo ongeveer synoniem met klassieke muziek. Beethoven wordt 
meestal in één adem genoemd met Haydn en Mozart als de drie grote representanten 
van de Weense klassieke stijl. Anders dan Haydn en Mozart was Beethoven een geboren 
Duitser (met wortels in België), die op 21-jarige leeftijd naar Wenen verhuisde. Hij bouwde 
daar zorgvuldig een carrière op als pianist en componist, die echter doorkruist werd door 
almaar voortschrijdende doofheid.
Tekenend voor Beethovens andere houding ten opzichte van compositie is het veel 
kleinere aantal werken dat hij heeft nagelaten, als gevolg van het feit dat Beethoven heel 
andere eisen aan componeren stelde dan zijn voorgangers. Enerzijds bouwde Beethoven 
voort op de erfenis van Haydn (bij wie hij zelfs enige tijd studeerde) en Mozart, anderzijds 
voegde hij met name op het gebied van de muzikale vormgeving zijn eigen ideeën toe. 
Beethovens stijl markeert de overgang van de klassieke naar de romantische stijl.

Beethovens leven en werk zal worden besproken tegen de achtergrond van de opkomende 
romantische muziekesthetiek met de kenmerkende verering van het genie. Het ligt 
tevens in de bedoeling uit te werken wat de invloed van deze ideeën op de generaties na 
Beethoven is geweest.

Van harte! Moge het tot de harten gaan!      

Inleiding tot het leven en het 
werk van Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)      

Cursusnummer
20WG23

Docent
Dr. Marcel Zwitser

Cursusvorm
Hoorcolleges (10x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Woensdag 29 januari t/m 15 april 
2020, 19 februari en 8 april vervallen

Tijd
13.30-16.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: Jan Cayers, 
Beethoven. Een biografie, Amsterdam 
2017.

Uiterste inschrijfdatum
15 januari 2020

Dr. Marcel S. Zwitser (1970) 
studeerde muziektheorie en 
muziekgeschiedenis, doceert 
muziek- en cultuurgeschiedenis 
aan de Schumann Akademie 
(sinds 1998) en aan diverse 
HOVO’s (sinds 2000) en 
muziektheorie aan de Meerjarige 
Dirigentenopleiding (MDO) van 
Kunst en Cultuur Overijssel 
(Zwolle). 
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In de jaarlijkse lezing 'muziek in de lijdensweek' staat dit jaar Haydns fascinerende 
compositie over de lijdensgeschiedenis van Christus centraal.   

Tot de opmerkelijkste creaties van Franz Joseph Haydn (1732-1809) behoort zijn 
Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, dat in niet minder dan vier 
versies is overgeleverd. Bijzonder aan dit werk is dat het – hoewel voor liturgische 
context geschreven – een van de eerste puur instrumentale composities naar de 
lijdensgeschiedenis van Christus in de Europese muziekgeschiedenis moet zijn geweest.
In de lezing zal de oorspronkelijke orkestversie worden besproken, worden vergeleken met 
de andere versies en tevens zal het werk in de context van eerdere composities van Haydn 
over de lijdensgeschiedenis van Christus worden geplaatst.

Muziek in de lijdensweek, 2020       

Haydn: Die sieben letzen Worte 
unseres Erlösers am Kreuze      

Cursusnummer
20WG24L

Docent
Dr. Marcel Zwitser

Cursusvorm
Lezing

Data
Woensdag 8 april 2020

Tijd
13.30-16.00 uur

Toegangsprijs
€ 22,50

Uiterste inschrijfdatum
25 maart 2020

Dr. Marcel S. Zwitser (1970) 
studeerde muziektheorie en 
muziekgeschiedenis, doceert 
muziek- en cultuurgeschiedenis 
aan de Schumann Akademie 
(sinds 1998) en aan diverse 
HOVO’s (sinds 2000) en 
muziektheorie aan de Meerjarige 
Dirigentenopleiding (MDO) van 
Kunst en Cultuur Overijssel 
(Zwolle). 
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Cursusnummer
20WG25

Docenten
Dr. Paul Wesselius
Drs. Jan de Boer 

Cursusvorm
6 colleges met ruimte voor vragen 
en discussie

Data
Maandag 27 januari t/m 9 maart 
2020, 17 februari vervalt

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Aangeraden literatuur: Nanne 
Nanninga, Speurtocht naar 
buitenaards Leven, Veen Media, 2017 
Vincent Icke, Reisbureau Einstein, 
Prometheus, 2017

Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2020

Dr. Paul Wesselius (1942) 
studeerde sterrenkunde in 
Amsterdam. Tot 2005 werkte hij 
bij SRON aan de satellieten ANS, 
IRAS, ISO en Herschel, de laatste 
10 jaar als divisiehoofd. 

Drs. Jan de Boer (1943) studeerde 
in Groningen sterrenkunde. 
Hij werkte tot 1988 bij het 
Kapteyn Astronomisch instituut 
als beheerder en docent. Sinds 
zijn studietijd houdt hij zich 
bezig met de popularisering van 
sterrenkunde..

GRONINGEN - NATUURWETENSCHAPPEN EN WISKUNDE

Eén van de belangrijkste vragen voor de mensheid is: Zijn wij alleen in het grote heelal? 
Of zijn er elders ook intelligent wezens. Of wat simpeler: komt er leven op microbeniveau 
voor, buiten de Aarde? Daar kan over gespeculeerd worden, maar hoe kunnen we het 
meten?

In 1995 is de eerste exoplaneet gevonden, een planeet die om een andere ster draait dan 
onze Zon. Nu zijn er al vele duizenden exoplaneten bekend en kunnen we – door statistiek – 
vaststellen dat er miljarden planeten draaien rond de sterren, die we ’s nachts kunnen 
zien. Dat werpt de vraag op: Is daar ook leven? En hoe zouden we dat kunnen meten?

Deze vraag wordt zo belangrijk gevonden dat alle rijkere landen op aarde een apart 
instituut Astrobiologie hebben opgericht. In Nederland is dat het Origins Center, eigenlijk 
een samenwerking van personen in diverse instituten. In Europees verband is dat 
soortgelijk. De Verenigde Staten en Japan hebben dat beter aangepakt. Daar bestaan 
aparte, grote instituten, die hun geld – flink wat – rechtstreeks van de regeringen krijgen.

Vele organisaties bereiden missies voor om gericht onderzoek te gaan doen naar tekenen 
van leven buiten de Aarde. Van science fiction naar science.
 
Programma
Wij willen de huidige stand van zaken schetsen in 6 colleges.
1 Het ontstaan van ons zonnestelsel
2 Geologie, chemie en biologie in de eerste 3 miljard jaar van de Aarde
3 Bewoonbaarheid van het zonnestelsel
4 Exoplaneten en hun bewoonbaarheid
5 Detectie van Leven buiten de Aarde, van microbe tot little green men
6 Waarneemfaciliteiten op Aarde en in de ruimte

Astrobiologie        

Kunnen we leven buiten 
de Aarde ontdekken?        
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GRONINGEN - NATUURWETENSCHAPPEN EN WISKUNDE

Zeeën en oceanen bedekken bijna driekwart van het oppervlak van onze blauwe planeet. 
Elke druppel van de in totaal 1370 miljoen km3 zeewater bevat levende wezens: virussen, 
bacteriën, planten en dieren. De mariene biologie bestudeert deze afzonderlijk, in 
interactie met elkaar en in interactie met hun fysische en chemische omgeving. Met recht 
een 'mer à boire".

Het leven is 4 miljard jaar geleden in zee begonnen en nog steeds leven er 
vertegenwoordigers van alle taxonomische groepen organismen. Mariene processen 
houden het leven op onze planeet in stand. Kennis over het leven in zeeën en oceanen is 
dringend noodzakelijk nu de mens door zijn explosieve bevolkingsgroei en technologische 
ontwikkeling in staat blijkt te zijn die processen fundamenteel te beïnvloeden

Om het functioneren van organismen in mariene ecosystemen te kunnen begrijpen 
dienen we niet alleen de eigenschappen en verspreiding van de belangrijkste organismen 
in ruimte en tijd te kennen, maar ook de oorzaken van de verspreiding. Autecologische 
en systeemecologische benaderingen worden besproken en het belang ervan wordt 
toegelicht aan de hand van voorbeelden.

We verdiepen ons in plankton, nekton en benthos; maken kennis met de belangrijkste 
basale processen en verspreidingsmechanismen, en leren over aanpassingen aan condities 
die het mariene milieu kenmerken.

Specifieke onderwerpen als extreme omstandigheden in de diepzee en in de getijdenzone, 
symbiose met primaire producenten en licht in zee komen eveneens aan bod.
 
Programma
1 Omvang van het vakgebied: Grote kringlopen, stroming, getijdenwerking, schaaleffecten,  
 eigenschappen van zeewater, overzicht van het leven in zee en basisprincipes van  
 levensprocessen.
2 Methoden in de Mariene biologie: Systeemecologie, het Ecopath model, autecologie.
3 Plankton: Diversiteit (micro en macro), locomotie, voedselverwerving, cyclische processen.
4 Nekton: Diversiteit, voortstuwing, migratie, voortplanting voedselopname.
5 Benthos: Diversiteit, strijd om ruimte, voortplanting, voedselopname.
6 Extreme omstandigheden (diepzee en getijdezones), symbiose met primaire producenten,  
 licht in zee.

Inleiding in de mariene biologie

Leven in zee        Cursusnummer
20WG26

Docent
Prof. dr. John. J. Videler 

Cursusvorm
Zes colleges met ruimte voor vragen 
en discussie

Data
Dinsdag 28 januari t/m 10 maart 
2020, 18 februari vervalt

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 150,00

Cursusmateriaal
E-book, inbegrepen in de cursusprijs

Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2020

Dr. John J. Videler is emeritus 
hoogleraar Evolutionaire 
Mechanica aan de Universiteit 
van Leiden, en Mariene 
Zoölogie en Bionica aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
Zijn expertise omvat kennis 
over zwemmen, vliegen en 
toepassingen van biologische 
kennis in de techniek.
Homepage: www.joepvof.nl
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GRONINGEN - NATUURWETENSCHAPPEN EN WISKUNDE

De blauwe planeet Aarde wordt voor 7/10 overdekt met zeewater. In grote lijnen volgen 
we de grootse historie van de oceanische ruimte. Het verleden van de zee helpt ook, 
vooruit te zien. Allerlei bepalende factoren blijken buiten onze reikwijdte, maar niet 
alle. We zien op het nationaal instituut voor onderzoek der zee, Texel, hoe het onderzoek 
voortgaat.

Continenten schuiven, botsen, verwisselen van plaats en oceanen niet minder. Samen 
vormen ze het interactieve systeem aarde, waarin de levende en dode natuur niet minder 
belangrijk is dan de levenloze.
Van buiten dat systeem werkt het zonnestelsel er op in. Getijden, en instraling van zonne-
energie veranderen met astronomische factoren, meteorietinslagen brengen onheil. In 
zeebodem- afzettingen is veel aardgeschiedenis opgeslagen. Met zevenmijlslaarzen waden 
we door miljarden jaren aardhistorie. Een rusteloos systeem, met grote en verrassende 
gebeurtenissen, leren we kennen. Op het KNIOZ  te Texel staan we in het voorfront van het  
oceaan-onderzoek.

Programma
Aan de orde komen de jonge aarde, planeet in den beginne. De eerste aardkorst, de 
oudste oceaan. Oude midoceanische ruggen, de greenstone belts van nu. Ledige kusten, 
gewelddadig getij. De opkomst van het eerste zeeleven. Levende wereld, derde partner 
in systeem aarde. Uitwaaierend zeeleven, maar de ijstijd hakt er op in. Landleven 
vervuilt, zeeleven verarmt maar vernieuwt. Een dubbelslag maakt een einde aan het 
oudere zeeleven. Brave new saurierworld, ingenieuze kalkalgen, moderne koraalriffen. 
Meteorietinslagen- uitsterven of overleven, plagen woekeren ook in zee. Oceanen met 
zoogdieren, zout water met drijfijs- de oceanische ruimte, nu.

Een korte geschiedenis van 3,8 miljard jaar oceaan        

Het natte onevenwicht rondom 
de aardbol 

Cursusnummer
20WG27

Docent
Prof. dr. G.J. Boekschoten

Cursusvorm
6 colleges = excursie

Data
Maandag 24 februari t/m 30 maart 
2020, excursiedatum in overleg

Tijd
11.15-13.00 uur

Cursusprijs
€ 210,00

Cursusmateriaal
Syllabus, verkrijgbaar bij de docent

Uiterste inschrijfdatum
10 februari 2020

Bijzonderheden
Excursie (bus-boot) naar het NIOZ 
(Onderzoek ter Zee) op Texel, 
voor een lezing en rondleiding. U 
gebruikt hier tevens de lunch. Meer 
informatie tijdens de cursus. 
Cursusprijs inclusief € 75 
excursiekosten. Minimaal 15, 
maximaal 40 deelnemers.

Professor Bert Boekschoten 
is emeritus hoogleraar 
paleontologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en aan 
de Rijksuniversiteit Groningen.  
Hij is sinds zijn emeritaat docent 
van vele Hovo-cursussen.   

Email: g.j.boekschoten@vu.nl
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Cursusnummer
20WG28

Docenten
Zie programma

Cursusvorm
Hoorcolleges (7x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Dinsdag 25 februari t/m 7 april 2020

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 167,00

Cursusmateriaal
De powerpoint van de cursus wordt 
beschikbaar gesteld via:
www.math.rug.nl/~broer.

Uiterste inschrijfdatum
11 februari 2020

GRONINGEN - NATUURWETENSCHAPPEN EN WISKUNDE

De traditionele wiskunde, overgeleverd van met name de Grieken en de Arabieren, is 
vanaf de Renaissance op essentiële wijze uitgebreid. Zo werden nieuwe wegen ingeslagen, 
met nieuwe vergezichten. In deze cursus worden zulke essentiële vernieuwingen in 
verschillende takken van de wiskunde voor het voetlicht gebracht.

Programma
1 Prof. dr. H.W. (Henk) Broer, Bernoulli in Groningen (rond 1700). Bernoulli was een   
 grondlegger van het variatie-principe, en vond de snelste glijbaan tussen twee punten,  
 de brachistochroon.
2 Prof. dr. R.H. (Ruud) Koning, Wat niet kan, is nog nooit gebeurd. 
 Over rampen in de statistiek.
3 Drs. M.C.  (Martinus) van Hoorn, Stereometrie, klassiek en niet meer klassiek.
4 Prof. dr. G. (Gert) Vegter, De meetkunde van het heelal.
 De kosmos werd lange tijd opgevat als een driedimensionale euclidische ruimte.   
 Dit veranderde door de introductie van niet-euclidische meetkunde (rond 1830).   
 Daardoor ontstond debat over de vorm van het heelal. Ook werd de weg gebaand naar  
 de relativiteitstheorie.
5 Prof. dr. H.W. (Henk) Broer, Galileïsche dansen bij Jupiter.
 Galileï ontdekte vier grote manen bij Jupiter. Laplace beschreef de 1-2-4 resonantie  
 tussen de binnenste drie hiervan. Willem de Sitter gaf een newtoniaanse beschrijving.  
 In het college volgt een behandeling met behulp van 20 dimensies.
6 Prof. dr. J. (Jaap)Top, Meer dan reële getallen.
 In de 16e eeuw bleek dat voor het oplossen van derde- en vierdegraads vergelijkingen  
 uitbreiding van het getalbegrip met wortels uit negatieve getallen bijzonder nuttig was. 
 Zou verdergaande uitbreiding van het complexe vlak mogelijk en zinvol zijn? Dit   
 resulteerde in een langdurige zoektocht. 
7 Drs. M.C.  (Martinus) van Hoorn, Meerdimensionale meetkunde.
 Halverwege de 19e eeuw kwam meerdimensionale meetkunde op. Vooreerst   
 ondenkbaar, de kosmos was immers driedimensionaal? P.H. Schoute (1846-1913) te  
 Groningen was in zijn tijd dé autoriteit op dit gebied. De ontwikkelingen gaan verder.

Wiskunde in meer dimensies         
Opmerkelijke uitbreiding en 
vernieuwing van wiskundige kennis  
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Cursusnummer
20WG29

Docent
Drs. Gerry Mulder
 
Cursusvorm
10 colleges

Data
Dinsdag 4 februari t/m 14 april 
2020, 18 februari vervalt

Tijd
13.00-15.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Grammaticus Uitg. Hermaion, 
Fortuna, deel 3, met Hulpboek 3a en 
3b, Uitg. Eisma, Leeuwarden, (zelf 
aanschaffen).

Uiterste inschrijfdatum
21 januari 2020
 
Bijzonderheden
Maximaal 20 deelnemers, plaatsing 
op volgorde van inschrijving

Gerry Mulder is classica en 
heeft jaren Klassieke Talen en 
Klassieke Culturele Vorming 
onderwezen. Tegenwoordig 
geeft ze cursussen Latijn en 
Klassieke Oudheid aan de 
Senioren Academie te Groningen 
en Klassieke Oudheid in 
Leeuwarden. 

GRONINGEN - TAAL EN LITERATUUR

Zo‘n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft 
een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn 
nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, 
groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze 
voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden 
en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de 
wortels van onze eigen cultuur.

In de Voorjaarscursus van 2020 worden de colleges vervolgd, die in oktober 2005 zijn 
gestart als een cursus voor beginners. Inmiddels worden de colleges grotendeels bezocht 
door oud-gymnasiasten, die hun Latijn willen ophalen.
Momenteel zijn we bezig met de Oden van Horatius, van wie het “Carpe Diem” voer voor 
senioren is! Hierna lezen we delen uit de “Aeneis” van Vergilius, waaronder boek IV over de 
liefde tussen Aeneas en Dido. Als afsluiting van dit drama luisteren en kijken we naar de 
opera “Dido and Aeneas” van Purcell.

Inmiddels is de behandeling van inscripties, die door de cursisten worden ingebracht, een 
gezellige traditie geworden. Na elke les wordt als “toetje” naar een film met een Klassiek 
onderwerp gekeken. Ook een powerpointpresentatie behoort tot de mogelijkheden.

Programma
Deze cursus biedt niet alleen de mogelijkheid tot het vertalen van beroemde Latijnse 
schrijvers, maar ook tot discussie over de interpretatie van de teksten, de effecten van 
de stilistische middelen en de tijdsomstandigheden, waarin de teksten geschreven zijn. 
Ruimte dus voor historische en culturele achtergronden.
Als u al een redelijke basiskennis van de Latijnse grammatica en syntaxis hebt, kunt u 
zonder bezwaar aanschuiven bij de reeds bestaande groep enthousiastelingen! Inmiddels 
maakt een groeiend aantal oud-gymnasiasten deel uit van deze groep en het blijkt, dat 
hun oude 'vergeten' kennis weer komt opborrelen! U weet meer dan u denkt!

Latijn        

Vervolgcursus
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Twee Duitse Nobelprijswinnaars          

Thomas Mann en Günter Grass            

Thomas Mann en Günter Grass zijn de twee meest gezichtsbepalende schrijvers van 
Duitsland in de 20e eeuw.  Beiden zijn ze Nobelprijswinnaar, maar hun verschillende 
oeuvres tonen de kloof tussen het voor- en naoorlogse Duitsland.  Aan de hand van vier 
werken wordt hun schrijverschap belicht, evenals de achtergronden daarvan: Buddenbrooks 
– De dood in Venetië – De blikken trommel – In krabbengang. 

Thomas Mann en Günter Grass zijn de twee schrijvers die het sterkst hun stempel op de 
20e-eeuwse literatuur van Duitsland hebben gedrukt. In veel opzichten vormen de beide 
Nobelprijswinnaars een scherp contrast met elkaar: Manns schrijverschap – geworteld in 
de grootburgerlijke traditie van de 19e eeuw – is uiterst intellectueel-gedistingeerd en 
staat op grote afstand van ieder ‘straatrumoer’, Grass’ oeuvre verraadt daarentegen, met 
zijn directe en vaak rauwe beelden, de volksjongen die armoede en geweld van dichtbij 
heeft meegemaakt. En terwijl Thomas Mann zich levenslang verbonden heeft gevoeld met 
de Duitse romantisch-idealistische traditie, tot in de Tweede Wereldoorlog aan toe, maakt 
Günter Grass al in zijn debuut Die Blechtrommel daar korte metten mee.
Maar één ding verbindt beide Nobelprijswinnaars: hun hartstochtelijke toewijding aan 
Duitsland. Voor een groot deel vormt hun literaire werk dan ook een monumentaal portret 
van hun geliefde, maar altijd kritisch beschouwde vaderland. 

Programma
De cursus gaat uitvoerig in op vier werken, waarvan achtergronden en interpretaties 
worden aangereikt:
 1 Buddenbrooks – culturele en intellectuele achtergronden
 2 Buddenbrooks – biografische achtergronden Thomas Mann
 3 Buddenbrooks – aspecten van de roman
 4 De dood in Venetië – ontwikkeling Thomas Mann
 5 De dood in Venetië – achtergronden, invloeden (o.a. Nietzsche, Freud)
 6 De blikken trommel – literaire situatie naoorlogs Duitsland
 7 De blikken trommel – biografische achtergronden Günter Grass college 
 8 De blikken trommel – aspecten van de roman
 9 In krabbengang – de Duitse ‘Vergangenheitsbewältigung’
 10 Thomas Mann en Günter Grass: twee oeuvres, twee werelden

Cursusnummer
20WG30

Docent
Drs. Michiel Hagdorn
 
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Donderdag 30 januari t/m 9 april 
2020, 20 februari vervalt

Tijd
13.30-16.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Syllabus, verkrijgbaar bij de docent 
(€ 13,00) 
De vier behandelde werken kunt 
u lezen in het Duitse origineel 
of in de Nederlandse vertaling, 
in verschillende uitgaven (zelf 
aanschaffen).

Uiterste inschrijfdatum
16 januari 2020

Bijzonderheden
In mei en juni organiseert Michiel 
Hagdorn reizen naar Weimar en 
Lübeck. Informatie op de website 
www.michielhagdorn.nl en bij de 
docent.

Michiel Hagdorn is 
literatuurwetenschapper. Sinds 
1997 doceert hij aan meerdere 
instellingen, waaronder HOVO. 
Hij beschouwt kunstwerken 
altijd in de historische, 
intellectuele en culturele 
context.

GRONINGEN - TAAL EN LITERATUUR
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Mysteriefeesten op het land          

Een herdersverhaal over Bacchus 
en een Nachtfeest voor Venus            

GRONINGEN - TAAL EN LITERATUUR

'Daphnis en Chloë' en 'Venus Nachtwake': twee juweeltjes uit de literatuur van de latere 
Oudheid. Ze ademen de sfeer van herderlijke eenvoud, van de verrukking van de seizoenen, 
van de lente en de liefde. Toch ligt er ook een ander niveau aan ten grondslag - en dat 
zullen wij in deze cursus analyseren. 

De herdersroman Daphnis en Chloë van Longus (ca.2e/3e eeuw n. Chr.) beschrijft 
de ontluikende liefde tussen twee jonge mensen. Is dit louter een ‘populair werkje’ 
(Wikipedia) of schuilt er een diepere zin achter? Er wordt wel gezegd dat er een 
versleutelde verwijzing naar de Dionysusreligie aan ten grondslag ligt – een cultus die in 
de Keizertijd zeer populair was.
Wij wijden aan dit onderwerp vier colleges en analyseren op elk college één van de 
vier hoofdstukken waarbij de Dionysus/Bacchuscultus inhoudelijk wordt besproken en 
toegelicht met beeldmateriaal.

De Nachtwake van Venus (Pervigilium Veneris) is een anoniem gedicht uit de late Oudheid 
maar daarin wel het meest befaamde. Het is de vooravond van een lentefeest op Sicilië: 
‘Venus-verwachtingsnacht’ (zoals Jan Prins vertaalt). Drie nachten lang zal Venus, godin 
van de bevruchtende lente, gevierd worden. Zij zal zelf aanwezig zijn met haar nimfen en 
de drie Gratiën. Het is een gracieuze idylle, door echt natuurgevoel geïnspireerd, verklankt 
in wegsmeltende verzen van zeldzame muzikaliteit. 

Programma
De eerste vier colleges worden besteed aan analyse en achtergronden van elk van de 
vier hoofdstukken van Daphnis en Chloë. Hiervoor leest u thuis steeds één hoofdstuk ter 
voorbereiding (u kunt desgewenst de vertaling door Jan Prins gratis downloaden op 
www.koxkollum.nl/vertalingen/dafnis).

Tijdens de laatste twee colleges lezen en analyseren we de Nachtwake van Venus.
Dit alles in Nederlandse vertaling en met beeldmateriaal.

Cursusnummer
20WG31

Docent
Dr. Henk Schoonhoven
 
Cursusvorm
Hoor/werkcollege (6x) met ruimte 
voor vragen en discussie

Data
Vrijdag 28 februari t/m 3 april 2020

Tijd
10.15-12.30 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Syllabus verkrijgbaar via de docent. 
Kosten ca. € 5,00. De powerpoint 
van dit college wordt niet ter 
beschikking gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
14 februari 2020

Dr. Henk Schoonhoven was 
universitair docent Griekse en 
Latijnse Taal en Cultuur aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Hij verzorgt al vele jaren 
cursussen voor de Senioren 
Academie.
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GRONINGEN - TAAL EN LITERATUUR

Wat herinnert u zich nog van vroeger? Hoe maakt u van een dierbare herinnering een 
pakkend verhaal? En hoe zorgt u ervoor dat u lijn aanbrengt in uw  verhalen? U krijgt 
handreikingen om autobiografische teksten te ordenen.  

In deze cursus krijgt u opdrachten waarmee u uw herinneringen naar boven haalt. De éne 
herinnering roept de andere op. U zult merken dat u nog veel meer weet dan u van te 
voren dacht! U krijgt in deze kleine groep persoonlijke aandacht om uw verhaal zo goed 
mogelijk voor het voetlicht te brengen.  

Programma
U schrijft iedere week thuis, aan de hand van een opdracht, uw verhaal. In de 
cursusbijeenkomst leest u uw verhaal voor en luistert u naar de bijdragen van anderen.  
Zo inspireert u, als deelnemers,  elkaar! Aan het eind van deze cursus hebt u een serie 
prachtige verhalen geschreven.  U probeert in deze cursus samenhang te vinden tussen de 
verhalen. Schrijft u over een bepaalde periode van uw leven, over een thema of kiest u een 
vaste vorm waarin u uw teksten schrijft?

Natuurlijk krijgt u technische aanwijzingen van uw docent.  

U kunt meedoen aan deze cursus als u al eerder een schrijfcursus heeft gevolgd. Ook 
mensen die graag willen kennismaken met autobiografisch schrijven zijn van harte 
welkom!

Cursusnummer
20WG32

Docent
Marleen Diepeveen
 
Cursusvorm 
10 werkcolleges 

Data
Woensdag 22 januari t/m 1 april 
2020, 19 februari vervalt

Tijd
10.30-13.00 uur

Cursusprijs
€ 295,00

Uiterste inschrijfdatum
8 januari 2020

Bijzonderheden
Maximaal 12 deelnemers, waardoor 
optimaal aandacht gegeven kan 
worden aan iedere tekst en cursist(e)

Marleen Diepeveen geeft al 
meer dan vijfentwintig jaar 
schrijftraining. Zij is een van 
de (weinige) gekwalificeerde 
docenten schrijven in Nederland.

Autobiografisch schrijven, vervolgcursus           

Hoe maakt u van 
uw levensverhalen een geheel?               
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Cursusnummer
20WG33

Docent
Marleen Diepeveen
 
Cursusvorm 
10 werkcolleges 

Data
Donderdag 23 januari t/m 2 april 
2020, 20 februari vervalt

Tijd
10.30-13.00 uur

Cursusprijs
€ 200,00

Uiterste inschrijfdatum
9 januari 2020

Bijzonderheden
Maximaal 12 deelnemers, waardoor 
optimaal aandacht gegeven kan 
worden aan iedere tekst en cursist(e)

Marleen Diepeveen geeft al 
meer dan vijfentwintig jaar 
schrijftraining. Zij is een van 
de (weinige) gekwalificeerde 
docenten schrijven in Nederland.

GRONINGEN - TAAL EN LITERATUUR

Als u het leuk vindt om korte verhalen te schrijven, is deze cursus iets voor u. Iedere week 
krijgt u een schrijfopdracht. Door te kijken naar een foto, een opmerkelijke situatie of een 
pakkende beginzin, komt u op ideeën voor een verhaal. Soms is één alinea al een verhaal.  

U schrijft thuis, aan de hand van een opdracht, een verhaal dat vervolgens op de cursus-
ochtend wordt besproken. Het is inspirerend om te horen hoe dezelfde opdracht tot zoveel 
verschillende teksten kan leiden.

Deze cursus is geschikt voor beginners en voor mensen die al eens eerder hebben 
geschreven. In deze cursus bespreekt de docent bespreekt met u technieken over 
beschrijving, personages en dialogen. Deze technieken worden in schrijfopdrachten 
geoefend.

Korte en zeer korte verhalen schrijven           

Schrijven is schrappen              
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Leeuwarden
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Cursusnummer
20WF01L

Cursusvorm
Lezing

Data
Woensdag 4 maart 2020

Tijd
15.00 uur

Toegangsprijs
vrij

Uiterste inschrijfdatum
21 februari 2020

Bijzonderheden
De toegang tot deze lezing is vrij. 
U wordt wel verzocht zich hiervoor 
via de website 
www.hovonoordnederland.nl 
in te schrijven. Als de zaal vol is, 
is inschrijving niet meer mogelijk.

Voorjaarslezing Friesland 

Wrakken in de Noordzee   

FRIESLAND - ALGEMEEN/MULTIDISCIPLINAIR 

Voor de Nederlandse kust liggen zo’n 3000 wrakken van schepen en vliegtuigen. 
Daarnaast ligt er munitie op de bodem van de Noordzee. Van de meeste van de wrakken is 
de identiteit onbekend en weten we niet welke lading er (nog) in zit. De wrakken kunnen 
nog brandstof, chemicaliën en munitie bevatten die een risico kunnen vormen voor 
de veiligheid van de scheepvaart en het milieu.

Om de risico’s beter te kunnen beheersen doen we op NHL Stenden onderzoek naar 
deze wrakken samen met partners in België, Duitsland, Denemarken en Noorwegen. 
Het onderzoek bestaat uit twee delen. In de eerste plaats onderzoeken we met studenten 
Ocean Technology op zee een aantal wrakken in de buurt van Terschelling. Met behulp van 
sonar techniek maken we een afbeelding van de wrakken.

Daarnaast doen we juridisch onderzoek. We onderzoeken wat de rechten en plichten 
zijn van kuststaten en scheepseigenaren bij het opruimen van wrakken. Daarbij spelen 
dilemma’s. Een wrak kan in de weg liggen voor een nieuw windmolenpark of een risico 
opleveren voor het milieu of de volksgezondheid. Opruimen lijkt dan voor de hand te 
liggen. 
Tegelijkertijd kan een wrak echter ook een oorlogsgraf zijn dat met rust gelaten moet 
worden. In deze lezing duikt u samen met lector Welmoed van der Velde in de vragen die 
spelen rondom deze wrakken.

Over de spreker

Mr. dr. Welmoed van der Velde is lector Maritime Law aan NHL 
Stenden hogeschool bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz. 
Daarnaast werkt zij als raadsheer-plaatsvervanger bij het 
Gerechtshof Den Haag en als plv. voorzitter bij het Tuchtcollege 
voor de Scheepvaart. Welmoed van der Velde is gepromoveerd 
aan de Rijksuniversiteit Groningen op de positie van het 
zeeschip in het internationaal privaatrecht. 
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Cursusnummer
20WF02

Docent

Drs. Edward van der Tuuk

Cursusvorm
Hoorcolleges (10x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Maandag 27 januari t/m 6 april 
2020, 17 februari vervalt

Tijd
10.30-12.30 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: Francis 
Fukuyama, 'Identiteit, waardigheid, 
ressentiment en identiteitspolitiek'. 
2019 Cursusmateriaal wordt 
beschikbaar gesteld via de 
site van de docent: https://
opzoeknaaridentiteit.wordpress.com/

Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2020

Drs. Edward van der Tuuk 
studeerde sociale filosofie, 
wetenschap & samenleving, en 
ethiek aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. 

Mensen hebben behoefte aan erkenning. In een veranderende wereld die gekenmerkt 
wordt door globalisering, competitie en afbrokkeling van traditionele structuren en 
systemen van representatie komt die erkenning onder druk te staan. 'Vertrouwen in de 
toekomst' luidde de titel die het regeerakkoord in 2017 meekreeg. Het lijkt een bezwering 
van gevoelens van onzekerheid, onveiligheid en animositeit, welke de brandstof vormen 
voor polarisatie en identiteitspolitiek.

Het einde van de koude oorlog luidde een nieuw tijdperk in. Francis Fukuyama (Het einde 
van de geschiedenis) voorzag "het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid 
en de universalisering van de Westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van 
menselijk bestuur." En Samuel Huntington (Botsende beschavingen) stelde dat "de grote 
scheidslijnen tussen mensen en de overheersende bron van conflicten, cultureel van aard 
(zullen) zijn."

Met de gebeurtenissen van en na 9/11 en het groeiende politiek hete hangijzer van 
immigratie leek Huntington het historische gelijk aan zijn kant te krijgen. In Europa, maar 
ook elders, hebben populistische politici die de nationale identiteit en culturele eigenheid 
onderstrepen de wind in de zeilen gekregen.
Maar de toenemende globalisering en de opkomst van het internet zorgde voor nog 
een ander fenomeen: botsende ideologische (sub)culturen binnen samenlevingen. 
Enerzijds zijn er de voorstanders van een open, liberale, democratische en pluralistische 
samenleving die zichzelf zien als wereldburgers in een globaliserende wereld. Anderzijds 
zijn er de critici van dit in hun ogen naïeve wereldbeeld: zij pleiten voor een herstel van 
nationale identiteit en culturele waarden. De polarisatie tussen beide 'kampen' leidt tot 
ressentiment, vijand-denken en identiteitspolitiek.  

Programma
In deze cursus komen de volgende thema's aan de orde: geo-politieke verhoudingen en 
spanningen na 1990; neo-liberalisme, globalisering en anti-globalisering; depolitisering 
en de politiek van 'de 3e weg'; immigratie en terrorisme (9/11 en daarna); populisme, 
nationalisme en neo-condervatisme; tribalisme & vijand-denken; culture wars en 
identiteitspolitiek; opkomst van internet: social media en alternatieve feiten;
anti-establishment links en rechts

Botsende culturen 

De strijd om erkenning in 
een veranderende wereld       
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In deze tweede cursus Grote denkers over de wijsgerige godsvraag zullen we ingaan op 
het existentialisme van Heidegger, Sartre en De Beauvoir en het denken van Levinas en 
Hannah Arendt.

Het verdient aanbeveling de eerste cursus gevolgd te hebben, maar het is niet 
noodzakelijk. 

In de eerste cursus werd een inleiding is gegeven in het denken van Plato, Aristoteles, 
Thomas van Aquino,Kant en Nietzsche. De relatie tussen de filosofie en de theologie met 
daarbinnen het verlangen van de mens naar oneindigheid of onsterfelijkheid stond daarin 
centraal.
Dit thema zal ook het uitgangspunt zijn van deze vervolgcolleges. Aan de orde komen 
het denken van Martin Heidegger, Jean Paul Sartre en Simone De Beauvoir, Emmanuel 
Levinas en Hannah Arendt. We zullen zien dat de traditionele filosofie met een verticale 
transcendentieopvatting waarbinnen de natuurlijke werkelijkheid overstegen wordt, onder 
kritiek gesteld wordt. Transcendentie krijgt inhoud op het horizontale vlak d.w.z. binnen 
het aards lichamelijke bestaan.

Programma
1 Terugblik op de voorafgaande stof; inleiding existentialisme
2 Inleiding Heidegger
3 Inleiding Sartre en De Beauvoir
4 Inleiding Levinas
5 Inleiding Hannah Arendt

Grote denkers over de wijsgerige godsvraag, deel II 

Inleiding in het existentialisme      Cursusnummer
20WF03

Docent
Drs. Hilde Hoving

Cursusvorm
Hoorcolleges (5x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Dinsdag 3 maart t/m 31 maart 2020

Tijd
10.00-11.45 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: Gerard Koek: 
Tussen twee grenzen, filosofische 
meditaties over de eindigheid van ons 
bestaan; Damon 1999. Te vinden als 
pdf bestand op internet.

Uiterste inschrijfdatum
18 februari 2020

Bijzonderheden
Vervolgcursus op de cursus gegeven 
in Leeuwarden voorjaar 2019. 
Maximaal 20 deelnemers, plaatsing 
op volgorde van aanmelding.

Drs. Hilde Hoving is theoloog. 
Zij was jaren werkzaam als 
docent filosofie aan een HBO 
theologieopleiding van de NHL 
Hogeschool te Leeuwarden. Zij 
is geestelijk verzorger en leidt 
uitvaarten vanuit christelijk en 
humanistisch perspectief.
Homepage: www.hildehoving.nl
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Cursusnummer
20WF04

Docent
Drs. Arnold Ziegelaar,

Cursusvorm
7 colleges met verlengde 
collegeduur

Data
Woensdag 11 maart t/m 22 april 
2020

Tijd
13.30-16.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Syllabus, verkrijgbaar via de docent, 
€ 20,00

Uiterste inschrijfdatum
26 februari 2020

Arnold Ziegelaar (1962) is 
filosoof, beeldend kunstenaar 
en schrijver. Hij studeerde 
aanvankelijk natuurkunde, maar 
studeerde af als filosoof bij de 
Universiteit Leiden. Hij is als 
docent filosofie werkzaam in het 
hoger onderwijs. Zijn interesse 
ligt vooral bij metafysica, 
bewustzijnsfilosofie en 
levensfilosofie. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) is atheïst, nihilist, amoralist, machtsdenker, relativist, 
onheilsprofeet, levensbeamer en invloedrijk in elke periode na 1900. Ruim een eeuw na 
zijn dood lijken zijn denkbeelden en profetieën nog niets aan kracht te hebben ingeboet.

Het denken van Nietzsche heeft meerdere kanten. Deze kunnen we samenvatten onder 
drie gezichtspunten: een poëtisch-levensbeschouwelijk denken, een kritisch-sceptisch 
denken en een politiek-metafysisch denken.
In de Nietzsche-receptie tijdens de afgelopen eeuw wordt steeds een van deze kanten 
benadrukt en de andere daarmee verwaarloosd.
De laatste tientallen jaren overheerst een onschadelijk gemaakt beeld dat past bij de 
hedendaagse authenticiteitscultuur en bij zachtpostmodern relativisme. Dit beeld behoeft 
bijstelling omdat de scherpte van zijn moraalkritiek en van zijn diagnose van het nihilisme 
diepe vragen stellen aan de mens, aan de westerse geschiedenis en aan Nietzsches 
denken zelf.

In deze cursus proberen we een evenwichtig beeld van Nietzsches denken tegeven en 
we kijken daarom ook kritisch naar zijn duistere kanten. We werken met een syllabus met 
uitleggende teksten en originele fragmenten van Nietzsche zelf.  

Programma
 1 Invloeden op Nietzsche: Heraclitus, Descartes en Schopenhauer
 2 en 3 Nietzsches metafysica: waarheidsscepsis, perspectivisme, waardenleer, 
  wil tot macht
 4 Het nihilisme
 5 De eeuwige terugkeer van het gelijke en Übermensch
 6 Moraliteit bij Kant, Schopenhauer en Nietzsche
 7 Van amoraliteit naar immoraliteit: Nietzsche als profeet van Hitler
 8 Authenticiteit en de kritiek op Nietzsches moraalfilosofie
 9 Heideggers interpretatie van Nietzsche
 10 Derridas radicalisering van Nietzsche

Friedrich Nietzsche
Denker en ziener 



WINTER & VOORJAAR 2020 • 46

FRIESLAND - GESCHIEDENIS & ARCHEOLOGIE

Cursusnummer
20WF05

Docent
Nicolaas Kraft van Ermel, MA. 

Cursusvorm
Hoorcolleges (10) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Maandag 27 januari t/m 6 april 
2020, 17 februari vervalt

Tijd
13.15-15.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2020

Nicolaas A. Kraft van Ermel is 
historicus gespecialiseerd in 
contemporaine geschiedenis 
van Rusland, Oekraïne en Polen; 
zijn bredere expertise is gelegen 
in de Europese geschiedenis 
van de 20ste eeuw. In 2011 
studeerde hij af aan de Research 
Master Modern History and 
International Relations. Sinds 
2012 is hij werkzaam aan het 
Nederland-Rusland Centrum van 
de Rijksuniversiteit Groningen.

Vandaag de dag is Oekraïne niet meer weg te denken uit ons nieuws. Het leek ineens op te 
duiken in onze nieuwsberichten en het is daar niet meer uit verdwenen. Desondanks blijft 
het complexe land onbekend en wordt het slecht begrepen..

Die complexiteit is het gevolg van 1200 jaar geschiedenis waarin, naast Oekraïners, ook 
Vikingen, Polen, Litouwers, Russen, Joden, Roemenen, Hongaren, Duitsers en Turken hun 
sporen hebben nagelaten. Oekraïne is een echt 'grensland´.
Er bestaat helaas veel onduidelijkheid: Is Oekraïne werkelijk verdeeld tussen het 
‘Europese’ westen en het ‘Russische’ Oosten, zoals vaak wordt geclaimd? Is het eigenlijk 
wel een echt land? Vaak overheersen slechts clichébeelden, terwijl de realiteit 
onderbelicht blijft. Deze cursus volgt de geschiedenis van Oekraïne chronologisch en 
beschrijft de interactie tussen zijn inwoners en leiders. Ook worden diverse ideologische 
en sociale ontwikkelingen gevolgd. Hierbij kijken we zowel naast interne als externe 
factoren (bijv. Russische en Ottomaanse overheersing). Telkens zal blijken dat Oekraïne 
een belangrijke rol heeft in de Europese geschiedenis. Aan het eind van deze cursus kunt 
u de binnen- en buitenlandse ontwikkelingen omtrent Oekraïne in onze eigen tijd beter 
begrijpen en deze in een bredere context plaatsen.  

Programma
 1 Inleiding: Nationale geschiedenis of geschiedenis van Oekraïne & Middeleeuwen:  
  Vikingen en Slaven, heidenen, Christenen en Moslims 
 2 Vroegmoderne tijd: Oekraïense vrijheid: De Kozakken  
 3 Vroegmoderne tijd: Oekraïne als speelbal van grootmachten: Polen, Rusland en 
  het Habsburgse rijk 
 4 Oekraïne in de 19e eeuw: de opkomst van nationalisme en socialisme 
 5 Interbellum: De Oekraïense revolutie: onafhankelijk van de grote broer? 
 6 Interbellum en WO II: Oekraïne gevangen tussen Hitler en Stalin: slachtoffer of,   
  omstander? 
 7 Koude Oorlog: Oekraïne na WO II: opnieuw gevangen in Stalins greep
 8 Koude Oorlog: Perestroika in Oekraïne 
 9 1991-2004: Een onafhankelijk Oekraïne?
 10 2004 - heden: Oekraïne na de Oranje-revolutie, een land in beroering?

Grensland Oekraïne 

Tussen zelfstandigheid en 
speelbal van grootmachten       



WINTER & VOORJAAR 2020 • 47

FRIESLAND - GESCHIEDENIS & ARCHEOLOGIE

Deze cursus bespreekt een aantal aspecten van intrigerende culturen die in Europa 
vanaf het Neolithicum tot in de vroege middeleeuwen hun sporen hebben achtergelaten. 
We behandelen het Indo-Europees waarvan de oorsprong door sommigen al in het 
Neolithicum wordt geplaatst en door anderen in de Bronstijd. We bespreken enkele 
theorieën over die oorsprong. Dan de megalieten en rotstekeningen, gevolgd door 
de Pictische monumenten en de beeldstenen van het Zweedse eiland Gotland. De cursus 
eindigt met runeninscripties uit de periode 150-700 na Chr.  

De cursus begint met de neolithische revolutie (komst van landbouw en veeteelt) en 
de verschillende ideeën over de verspreiding van de Indo Europese talen, de grondslag 
van de meeste huidige Europese talen. Monumenten die met het neolithicum en de 
daarop volgende metaalculturen samenhangen zijn de megalieten in west Europa en 
het mediterrane gebied en de rotstekeningen in Scandinavië en het Alpengebied. Voorts 
bespreken we de symboliek van de beeldstenen op Gotland en de bijzondere sculpturen 
van de Picten in Schotland. De ontwikkeling van het schrift, archaïsche inscripties en 
het runenschrift vormen de afsluiting: naast figuren ook schrift op grote stenen.

Aandacht wordt besteed aan de archeologische achtergrond van de opeenvolgende 
tijdperken, aangevuld met taalkundige aspecten. Megalithische culturen van Anatolië, 
Portugal, Malta, Sardinië, Frankrijk en de Britse eilanden worden besproken, met als 
hoogtepunt Stonehenge. De Picten leefden in Schotland aan het begin van onze 
jaartelling. Tot hun culturele erfenis behoren rijk versierde stenen monumenten en 
sieraden. De indrukwekkende beeldstenen van Gotland uit de vroege middeleeuwen 
worden vergeleken met die van de Picten. We sluiten af met de inscripties op grote stenen, 
met speciale belangstelling voor het runenschrift in Scandinavië.

Programma
1 Het Neolithicum en het Indo-Europees
2 Megalieten
3 Stonehenge
4 Rotstekeningen
5 Pictische en Gotlandse beeldstenen
6 Archaïsche inscripties en runen.

Prehistorische culturen        

Zes capita selecta Cursusnummer
20WF06

Docenten
Dr. Tineke Looijenga

Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Maandag 27 januari t/m 9 maart 
2020, 17 februari vervalt

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2020

Bijzonderheden
Maximaal 25 deelnemers, plaatsing 
op volgorde van inschrijving.

Tineke Looijenga studeerde 
Oude Germaanse Talen en 
Culturen aan de RUG en 
promoveerde in 1997 op de 
oudste runeninscripties van 
Europa. Als onafhankelijk 
onderzoeker combineert zij 
archeologie en taalkunde 
en richt ze zich op Kelten 
en Prehistorische culturen 
in  Europa. De focus is op 
neolithicum, bronstijd, ijzertijd 
en Romeinse tijd.
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Cursusnummer
20WF07

Docenten
Dr. Tineke Looijenga

Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Dinsdag 28 januari t/m 10 maart 
2020, 18 februari vervalt

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Hand-outs. Verder lezen: Klaus 
Düwel, Runenkunde' Metzler Verlag. 
Michael Barnes, Runes, a Handbook, 
Boydell Press. Ray I. Page, Runes and 
Runic Inscriptions, Boydell Press.

Uiterste inschrijfdatum
14 januari 2020

Bijzonderheden
Maximaal 25 deelnemers, plaatsing 
op volgorde van inschrijving.

Tineke Looijenga studeerde 
Oude Germaanse Talen en 
Culturen aan de RUG en 
promoveerde in 1997 op de 
oudste runeninscripties van 
Europa. Als onafhankelijk 
onderzoeker combineert zij 
archeologie en taalkunde 
en richt ze zich op Kelten 
en Prehistorische culturen 
in  Europa. De focus is op 
neolithicum, bronstijd, ijzertijd 
en Romeinse tijd.

Het runenalfabet is ontstaan in het begin van onze jaartelling. Al snel heeft dit schrift zich 
verspreid onder diverse Germaanse volkeren. We vinden inscripties in een groot deel van 
Europa, maar waar men is begonnen met dit schrift, en waarom, is nog altijd een raadsel. 
Ook de vraag welk alfabet het model was voor het runenalfabet is niet beantwoord.  Aan 
de hand van de vindplaatsen van objecten met runen en met behulp van archeologie en 
geschiedenis gaan we kijken of we toch wat vragen kunnen beantwoorden, of in ieder 
geval theorieën kunnen opstellen die in een bepaalde richting wijzen.

Na een algemene inleiding over archaïsche schriftsoorten en de Mediterrane alfabetten 
die mogelijk het voorbeeld voor de runen zijn geweest gaan we chronologisch te werk.
We beginnen met de oudste objecten uit Denemarken, Noorwegen, Zweden en Oost 
Europa. Wie konden lezen en schrijven in een nog sterk orale cultuur? En wat schreven 
zij dan? We kijken naar de bewegingen in de Volksverhuizingstijd in Europa en zien 
welke netwerken ontstaan en hoe de macht zich verplaatst na de ineenstorting van het 
Romeinse Rijk.

Hoe verspreidt de runenkennis zich en op welk soort objecten ritste men destijds 
bepaalde boodschappen? Was de runenkennis voorbehouden aan een bepaalde elite? Hoe 
komt het dat runen in het ene land verdwijnen en in het andere land lang stand houden? 
Welke rol speelden de runen in de Vikingtijd?
En tenslotte, wie hielden zich bezig met het onderzoek naar het runenschrift en welke 
ideeën had men over het ontstaan?
 
Programma
1 Algemene achtergrondinformatie en een overzicht van de ontwikkeling van het schrift.
2 Runen in Scandinavië.
3 Runen en literaire bronnen. Runica manuscripta.
4 De runen in Nederland en de relatie met runen in Engeland, Frankrijk en Duitsland.
5 Geschiedenis van de runologie. Welke theorieën spreken het meest aan? Hoe is 
 de huidige stand van zaken?

Het raadsel der runen nader belicht   

Onderzoek naar een ongewoon 
alfabet         
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Cursusnummer
20WF08

Docent
Dr. dr. Marianne Vogel

Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Donderdag 30 januari t/m 12 maart 
2020, 20 februari vervalt

Tijd
10.30-12.15 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatur: Sabine 
Bode: Nachkriegskinder. Die 1950er 
Jahrgänge und ihre Soldatenväter.  
Marianne Vogel: Geest en beest. 
Berlijnse thriller. 

Uiterste inschrijfdatum
16 januari 2020

Marianne Vogel (1958) 
is persoonlijk coach en 
literatuurwetenschapper. In haar 
advies- en coachpraktijk De 
Bosvogel te Zuidhorn begeleidt 
zij cliënten. Daarnaast geeft 
ze cursussen en leesgroepen. 
Marianne Vogel is gepromoveerd 
in de Letteren en in de 
Algemene Wetenschappen. Haar 
specialiteiten zijn literatuur- 
en cultuuranalyse, zingeving 
en creatieve omgang met 
problemen.

In Berlijn is de Tweede Wereldoorlog nog altijd zichtbaar in talrijke ‘Erinnerungsorte’: 
plekken die voor een grote groep mensen een speciale betekenis hebben. Interessant is 
dat zo’n ‘plek’ ook een persoon, voorwerp of gebeurtenis kan zijn. Wat wordt herinnerd? 
Hoe? En wat zegt ons dat over de oorlog en over goed en fout?  

In deze zes hoorcolleges gaat het om nadenken over de Tweede Wereldoorlog en 
de manier waarop die aanwezig is in Berlijnse herinneringsplekken. Daarbij verdient 
de Joodse wijk (rondom de Hackesche Höfe) speciale aandacht. Wat is de betekenis van 
musea zoals de Blindenwerkstatt, de vele struikelsteentjes en het monument ‘De verlaten 
kamer’? Verder kijken we naar de meest schrijnende Duitse herinneringsplek: de januskop 
Weimar-Buchenwald. De stad van Goethe en Schiller ligt op minder dan tien kilometer 
afstand van het grootste concentratiekamp in Duitsland. Zijn beide een tegenstelling of 
juist onlosmakelijk verbonden?

Enkele belangrijke Duitse denkers dienen als basis voor deze filosofische en ethische 
vragen. Jan en Aleida Assmann met hun theorie over Erinnerungsorte. Sabine Bode met 
haar onderzoek naar (klein)kinderen van Duitse soldaten. En Volkhard Knigge 
– de directeur van Gedenkplaats Buchenwald – met zijn integere visie op de Duitse schuld 
en herdenken.

Er zal veel visueel materiaal worden gebruikt, waaronder powerpointbeelden van Berlijn. 
Rode draad is de fascinerende kwestie: wat vertellen herinneringsplekken over 
de Tweede Wereldoorlog ons en waarom veranderen ze in de loop van de tijd? Het gaat 
in deze hoorcolleges dus niet om de oorlog zelf, maar om de Duitse (en onze) ideeën en 
gevoelens erover.

Programma
1 Wat is een ‘Erinnerungsort’? Over collectieve herinnering en symbolische plekken.
2 De Joodse wijk in Berlijn als herinneringsplek.
3 Wandelen door de Joodse wijk en andere Berlijnse straten.
4 Nadenken over schuld, daders en slachtoffers. Sabine Bodes boek Nachkriegskinder. 
 Die 1950er Jahrgänge und ihre Soldatenväter.
5 Geest en beest in een notendop: de januskop Weimar-Buchenwald.
6 Terug naar Berlijn: wat is herinneren en herdenken?

Berlijn en de Tweede Wereldoorlog         
Nadenken over ‘herinneringsplekken’ 
in de Duitse hoofdstad  
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Over weinig historische persoonlijkheden lopen de meningen zo uiteen als over de Franse 
keizer Napoleon. Door sommigen wordt hij geroemd, door anderen verguisd. Napoleon 
als (militair) leider en zijn rol in Europa hebben generaties van belangstellenden 
gefascineerd.

Zijn persoonlijkheid en zijn roem als geniaal strateeg bereikten reeds tijdens zijn leven 
haast mythische proporties. Hij werd beschouwd als de meest progressieve Europese 
staatsman van zijn tijd. Waarop stoelde zijn ‘moderniteit’? En in welk opzicht was hij zijn 
tijd vooruit?

In deze cursus volgen wij de levensloop van keizer Napoleon. Vier belangrijke momenten 
uit zijn carrière worden speciaal uitgelicht: het moment van de Glorie, de roemrijke 
overwinning in de zgn. Drie Keizerslag bij Austerlitz (1805); het moment van de Grote 
Nederlaag (de onfortuinlijke veldtocht naar Rusland in 1812); de Ondergang (Waterloo 
1815) en Napoleons einde in ballingschap (eiland St. Helena, 1821). De Franse keizer bleef 
na zijn dood ‘leven’. Hoe valt de grote populariteit van Napoleon - een dictator die drie 
miljoen doden op zijn geweten heeft – met name in Frankrijk te verklaren?

Het Napoleontische tijdperk heeft tevens een duidelijk stempel op ons land gedrukt. Hoe 
verging het Nederland destijds en welke erfenis heeft Napoleon nagelaten? Het laatste 
college is geheel aan Nederland gewijd en wordt gegeven door prof. dr. Doeko Bosscher.

Opkomst en ondergang van 
Napoleon Bonaparte   Cursusnummer

20WF09

Docenten
Prof. dr. Hans Renner
Prof. dr. Doeko Bosscher

Cursusvorm
Hoorcolleges (5x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Donderdag 6 februari t/m 12 maart 
2020, 20 februari vervalt

Tijd
11.00-13.45 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Cursusprijs inclusief syllabus. De 
powerpoints van deze cursus worden 
niet ter beschikking gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
23 januari 2020

Prof. dr. Hans Renner, geboren 
te Praag, is emeritus hoogleraar 
in Midden- en Oost-Europese 
Geschiedenis aan de RUG. 

Prof. dr. Doeko Bosscher is 
emeritus hoogleraar Eigentijdse 
Geschiedenis aan de RUG. 

FRIESLAND - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  
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Onder het bestuur van Georg van Saksen (1471-1539) zouden de Friezen volgens 
de traditionele opvatting voor de keuze zijn gesteld: wilden zij keizerlijk recht (Romeins 
recht) of Saksisch recht? De Friezen kozen voor het Romeinse recht. Dit college gaat over 
de rechtsbronnen in Friesland van vóór en ná deze keuze.

Het doel van de cursus is de cursist kennis te laten maken en inzicht te geven in 
de rechtsbronnen die van de Oudheid tot en met de vroegmoderne tijd in Friesland 
hebben gegolden.
Wat staat er bijvoorbeeld in de lex Frisionum (9e eeuw) en de Friese Landsordonnantie 
(1602)? Waarom is de Landsordonnantie van 1602 in 1723 herzien? Welke middeleeuwse 
bronnen zijn er? Wat is het Romeinse recht van keizer Justinianus (482-565)? Hoe komt 
dit Romeinse recht in Friesland terecht? Welk recht werd er aan het Hof van Friesland 
gebezigd? Wat was de verhouding tussen het Friese en het Romeinse recht? Tot wanneer 
gold het Rooms-Friese recht? En: wanneer en waarom is het Friese recht en het Romeinse 
recht afgeschaft?
Van de Oudheid, via de middeleeuwen tot en met de vroegmoderne tijd worden 
de bronnen in hun samenhang en hun context van de tijd belicht.

Programma
In het eerste college staat het ontstaan van de onderdelen (Instituten, Digesten en 
Codex) van het Corpus iuris civilis van keizer Justinianus centraal. De colleges twee 
en drie betreffen de middeleeuwen. Hierin komen onder andere het ius proprium (lex 
Frisionum), de herontdekking van het Corpus iuris civilis en de Friese Codices aan de 
orde. De vroegmoderne tijd is de tijdspanne van het vierde en vijfde college. Het thema 
van deze colleges is de doorwerking van het Romeinse recht in de Friese rechtspraktijk. 
Het Friese recht wordt behandeld aan de hand van de Friese Landsordonnantie uit 1602. 
Aan de hand van één zaak van de advocaat van het Hof van Friesland, Henricus Popta 
(1635-1712), wordt kort ingegaan op de verhouding tussen het Friese en het Romeinse 
recht. In dit licht komen ook andere rechtsgeleerde werken, zoals de Heedendaegse 
Rechtsgeleertheyt … van Ulrik Huber (1636-1694) en het commentaar van Simon Binckes 
(1731-1786) op de herziening van de Friese Landsordonnantie 1723, aan bod.

Cursusnummer
20WF10

Docent
Prof. dr. mr. Hylkje de Jong

Cursusvorm
Hoorcolleges (5x)

Data
Vrijdag 28 februari t/m 27 maart 
2020

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
De powerpoints van dit college 
worden niet digitaal beschikbaar 
gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
14 februari 2020

Dr. mr. Hylkje de Jong studeerde 
onder andere Klassieke Talen en 
Rechten. Per 1 december 2019 
is zij benoemd tot hoogleraar 
Rechtsgeschiedenis aan de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam.

 

FRIESLAND - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

Fries recht in context          

Van boeteregister tot en met 
de Friese Landsordonnantie 
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Cursusnummer
20WF11

Docent
Drs. M.L. (Loes) Rotshuizen

Cursusvorm
Hoorcolleges (4x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Dinsdag 3 t/m 24 maart 2020

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Uiterste inschrijfdatum
18 februari 2020

Loes Rotshuizen studeerde 
kunstgeschiedenis in Amsterdam 
(VU) en Parijs (Sorbonne). 
Zij doceerde kunst- en 
cultuurgeschiedenis aan de 
Lerarenopleiding Beeldende 
Kunst en Vormgeving aan NHL 
Hogeschool in Leeuwarden. Zij 
trad op als (mede)curator van 
beeldententoonstellingen in het 
park Vijversburg bij Leeuwarden. 
Daarnaast was en is zij nog 
steeds actief als docente binnen 
het HOVO in Noord-Nederland, 
met als standplaats Leeuwarden.

Op 1 februari 2020 start een unieke tentoonstelling in Gent over het werk van Jan van Eyck 
en tijdgenoten. Het grote altaarstuk van Het Lam Gods is onlangs gerestaureerd en 
de acht buitenluiken van het altaarstuk zijn bij grote uitzondering op de tentoonstelling 
van dichtbij te bekijken naast andere schilderijen van de grote meester. Het werk van 
Van Eyck wordt getoond naast dat van tijdgenoten.
De cursus Rondom Jan van Eyck sluit bij deze tentoonstelling aan en bereidt erop voor.

We beginnen ons verhaal in de periode van de internationale gotiek, die aan het hof van 
de hertogen van Bourgondië rond 1400 een bloeiperiode doormaakt. Aan dit hof in Dijon 
zijn verschillende Vlaamse kunstenaars actief. Overigens verblijven de Bourgondische 
hertogen ook regelmatig in Vlaanderen, dat onderdeel uitmaakt van hun rijk.

De Vlaams-Nederlandse kunst vanaf 1400 komt deels uit de Bourgondische traditie voort. 
In Gent, één van de Vlaamse steden waar de handel bloeit en daarmee de beeldende 
kunst, werkt  Jan van Eyck. Waarschijnlijk is hij het ook die de olieverftechniek ontwikkelt, 
met nieuwe mogelijkheden om gelaagdheid in kleur aan te brengen.

Typisch is ook de grote aandacht voor op het eerste gezicht ondergeschikte details, die 
vaak symbolische verwijzingen bevatten. Zo grijpt hij terug op de Middeleeuwse manier 
van denken om alles met alles in verband te brengen. Aan de symboliek in de werken van 
Van Eyck en tijdgenoten schenken we tijdens de cursus speciale aandacht.

Programma
1 Kunstenaars aan het hof van de hertogen van Bourgondië. De late, internationale gotiek. 
 De hofkunst en de opkomst van de steden.
2 Het ontstaan van  de Vlaamse schilderkunst in het begin van de 15e eeuw, met als  
 hoogtepunt Jan van Eyck. We gaan speciaal in op de combinatie van aandacht voor  
 details en de symbolische verwijzingen, die in die details schuilen.
3 Jan van Eyck in zijn tijd. Zijn invloed op tijdgenoten. Parallellen en verschillen, zoals die  
 ook te zien zijn op de tentoonstelling in Gent.  
4 Enkele kunstenaars ná Jan van Eyck en de verdere ontwikkeling van de Vlaamse   
 schilderkunst: de altaarstukken en de portretten.

Rondom Jan van Eyck          
Bourgondische en Vroeg-Vlaamse 
kunst in de 14e en 15e eeuw 

FRIESLAND - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS  
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FRIESLAND - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS

Flaneren is oog hebben voor specifieke details én voor de stad als geheel. De zes steden 
van deze tweede 'flaneren'-cursus zijn over de hele wereld beroemd om hun kunst en 
geschiedenis. Van elke stad wordt in deze cursus het historische centrum, de geschiedenis 
en het karakter in een bepaalde, belangrijke periode toegelicht. Naast architectuur, straten 
en pleinen komt beeldende kunst ruim aan de orde.  

In deze steden vonden belangrijke artistieke vernieuwingen plaats. In Florence en Brugge 
was dat bijvoorbeeld de overgang van de gestileerde charme van de Gotiek naar de 
klassieke schoonheid van de Renaissance. Rijke kooplieden en bankiers investeerden in 
fraaie paleizen en kerken. Venetië heerste over een groot deel van de Middellandse Zee. 
Door handelsbetrekkingen met Constantinopel, de hoofdstad van het Byzantijnse rijk, 
heeft de oosterse invloed (San Marco) hier langer geduurd dan in de rest van Italië. Na 
de grote brand van Londen in 1666 werd de stad in de onder koning George I een grote 
speler op de wereldmarkt. ‘Georgian style’ stadsplanning kent ruime pleinen of ‘squares’ 
omzoomd door stijlvolle woonhuizen in variaties op klassieke thema’s. Wenen onderging 
eind 19de eeuw ingrijpende veranderingen. Een belangrijk keizerlijk project was de 
Ringstraße, een pronkstraat die de glorie van het Habsburgse Rijk moest symboliseren. 
Gustav Klimt’s kunst ontstond tijdens deze artistieke bloeiperiode en wordt vaak 
geassocieerd met de Jugendstilbeweging en de Art-Nouveau. Stadsvernieuwing is ook aan 
de orde in Amsterdam, begin 20ste eeuw. De Amsterdamse School kenmerkte zich door 
het gebruik van plastische, expressieve en fantastische vormen. Woningbouwverenigingen 
omarmden het streven naar maatschappelijke verbetering van de arbeider en verstrekten 
grote opdrachten.

Programma
1 Florence, Renaissance onder De’ Medici
2 Brugge en de noordelijke Renaissance
3 Venetië, pracht en praal onder de ´Doge´ 
4 'Georgian´ Londen: klassieke elegantie
5 Wenen, in de voetsporen van Gustav Klimt
6 Amsterdam en het expressionisme: de Amsterdamse School

Cursusnummer
20WF12

Docent
Drs. Margaret Breukink

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x)

Data
Vrijdag 24 januari t/m 6 maart 
2020 (14 februari vervalt, geen 
voorjaarsvakantie)

Tijd
13.30-15.30 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Digitale syllabus. De Powerpoints 
van deze cursus worden niet 
beschikbaar gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
10 januari 2020

Drs. Margaret Breukink wordt 
gedreven door haar passie 
voor kunst. Haar specialiteit 
is het bieden van een brede 
cultuurhistorische context 
met veel aandacht voor de 
achtergrondverhalen en het 
gebruik van het beeldmateriaal. 

Flaneren door de kunstgeschiedenis-Stedentrip 2          

'Hier komt men om te sien, en om 
gesien te zijn'  
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FRIESLAND - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS

In veel culturen spelen bouwwerken een centrale rol: door religie, monumenten, als 
uitdrukking van macht. Samenlevingen hebben zich dikwijls grote inspanningen getroost 
om deze tot stand te brengen. De grote opgave van de 20e eeuw was de woning- en 
stedenbouw en op het moment verrijzen de meest fantastische openbare gebouwen zoals 
de nieuwe musea in de golfstaten.   

Met de komst van de renaissance in het noorden vonden de klassieke principes geleidelijk 
ingang in de lokale bouwtradities. Ook de 17e eeuwse barok uit Italië heeft in West en 
Noord-Europa overal lokale varianten, wat zelfs uitmondt in de weelderige en frivole 
rococo. Eind 18e eeuw ontstaat als reactie daarop dan weer het ernstige neoclassicisme.

Het is vooral in de loop van de 19e eeuw dat we op grote schaal nieuwe typen gebouwen 
gaan zien zoals bibliotheken, spoorstations, banken en appartementsgebouwen ten 
behoeve van de zich ontwikkelende burgerlijke samenleving. Ook worden in deze tijd 
nieuwe technieken toegepast, zoals het ijzer, wat meestal nog werd weggewerkt achter 
façades met architectuurstijlen uit het verleden. Zelfs de eerste generatie wolkenkrabbers 
in de Verenigde Staten werden gebouwd in historische stijlen uit Europa. In de 20e eeuw 
leidt het nieuwe bouwen tot een echte breuk met de historische stijlen, een breuk die pas 
rond 1980 met het postmodernisme weer wordt hersteld. 

Programma
In deze cursus analyseren we de bouwkunst vanaf de 17e eeuwse Republiek der Nederlanden 
tot heden in relatie tot de functie van architectuur en de historische ontwikkelingen. Ook 
besteden we aandacht aan de relatie met de beeldende kunsten omdat die daar dikwijls 
mee verbonden zijn. Denk aan het samensmelten van architectuur en design in de 
art nouveau eind 19e eeuw of de expressionistische architectuur van het interbellum. 
Een belangrijke rode draad in het college zijn de ontwikkelingen in Nederland. 
We besteden aandacht aan bouwtechnieken, het inrichten van de openbare ruimte en 
een bijzonder aandachtspunt is het verhelderen van het begrip ‘classicisme’ omdat zich 
daar sinds de Oudheid zoveel varianten van hebben ontwikkeld. 

Cursusnummer
20WF13

Docent
Drs. Johan Holtrop

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x)

Data
Vrijdag 28 februari t/m 17 april 2020, 
13 maart en 10 april vervallen

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Handouts. De powerpoints van 
deze cursus worden niet digitaal 
beschikbaar gesteld

Uiterste inschrijfdatum
14 februari 2020

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus 
en werk(te) onder andere als 
tentoonstellingsmaker, criticus, 
schrijver en doceert bij 
verschillende instellingen, zoals 
het HOVO vanaf 1996. Daarnaast 
is hij gespecialiseerd in de 
relatie tussen beeldende kunst 
en het brein.  

De Westerse architectuurgeschiedenis deel 2          

17e eeuw tot heden   
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Chique dames en heren die naar de net gebouwde Opera gaan, sportieve heren 
die de eerste Tour de France volgen of in de eerste automobielen naar de eerste 
badplaatsen reizen. Vrede, welvaart, onbezorgdheid… De moderne lichtstad Parijs 
wordt het intellectuele en artistieke middelpunt van de wereld en de hoofdstad van 
het uitgaansleven. Montmartre, Pigalle, de Moulin Rouge en de Eiffeltoren worden 
wereldberoemd. Maar was deze Belle Époque wel zo mooi voor iedereen?  

De benaming Belle Époque ontstond in Frankrijk na het bloedbad van de Eerste 
Wereldoorlog (1914-18) en refereert aan het verloren paradijs van een lange periode van 
vrede, onbezorgdheid, economische welvaart en talrijke technologische, wetenschappelijke 
en culturele innovaties, vooral in de jaren 1895-1914. De wereldtentoonstelling van 1900, 
vitrine van Franse macht en prestige, trekt 50 miljoen bezoekers. Op cultureel gebied valt 
de opkomst van de filmindustrie op, evenals nieuwe stromingen in de literatuur, de muziek 
en de schilderkunst (o.a. impressionisme, fauvisme) en zijn het de hoogtijdagen van 
de Art Nouveau (Franse Jugendstil). De Belle Époque markeerde tevens het ontstaan van 
de populaire cultuur en de vrijetijdsbesteding.
In tegenstelling hiermee werd deze gouden tijd ook gekenmerkt door het harde leven 
en de uitbuiting van fabrieksarbeiders en mijnwerkers en door prostitutie, alcoholisme 
en geslachtsziekten. Er vonden harde sociale conflicten en anarchistische terroristische 
aanslagen plaats en de Dreyfusaffaire scheurde families uiteen.  

Programma
1 Vrede en welvaart; de verschillende sociale klassen; de opkomst van de bourgeoisie.
2 De Derde Republiek; het koloniale rijk; nieuwe politieke stromingen; vrouwenemancipatie.
3 Het geloof in de vooruitgang. De Parijse wereldtentoonstellingen en hun gevolgen op  
 het stadsaanzicht (o.a. Eiffeltoren, metro, stations …).
4 Vrijetijdsbesteding, begin van het toerisme.
5 Parijs als hoofdstad van het uitgaansleven (en van de prostitutie).
6 Nieuwe stromingen in de schilderkunst en de literatuur.
7 Art Nouveau, muziek, dans (Ballets russes).
8 Dieptepunten: de Dreyfuszaak, de arbeiders, alcoholisme en geslachtziekten,   
 anarchistische aanslagen. Het selectieve geheugen over deze periode.

Cursusnummer
20WF14

Docent
Drs. Alberte Roué 

Cursusvorm
Hoorcolleges (8x)

Data
Dinsdag 4 februari t/m 31 maart 
2020, 18 februari vervalt 

Tijd
13.15-15.00

Cursusprijs
€ 178,50

Cursusmateriaal
De Powerpoints van deze cursus 
worden niet beschikbaar gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
21 januari 2020

Alberte Roué was verbonden aan 
de afdeling Frans van Romaanse 
Talen en Culturen (RTC) bij de 
RUG. Ze gaf daar colleges Franse 
taalvaardigheid en cultuur. 

Belle Époque in Frankrijk, 
1880-1914  

FRIESLAND - MENS EN MAATSCHAPPIJ
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Waarom bezochten Willem-Alexander en Máxima tijdens hun staatsbezoek in 2019 India, 
juist de provincie Kerala? De koning zijn verre voorvader, prins Maurits, sloot al in 1604 een 
vriendschapsverdrag met de Keralese vorst, de Zamorin van Calicut. Het koninklijk bezoek 
aan India onderstreept die al ruim 400 jarige gemeenschappelijke geschiedenis waarvan 
een gevarieerd erfgoed getuigt dat zich niet alleen beperkt tot de tijd van de VOC.  

De islamitische mogolvorsten (1500-1700) hebben hun sporen in India nagelaten zoals 
op het gebied van de architectuur (Taj Mahal) en miniatuurschilderkunst, waar zelfs 
Rembrandt zich door liet inspireren. De VOC had talrijke vestigingen in India waarvan die 
in Bengalen en Malabar (Kerala) worden belicht aan de hand van de Dokkumer predikant 
Jacobus Canter Visscher en zijn broers, de kooplieden Adrianus en Tammerus. Zij hebben 
allen iets nagelaten dat herinnert aan hun verblijf in het 18e eeuwse India. Zo ook de 
‘Koning van Groningen’, Jan Albert Sichterman, de Bengaal. Hij verscheepte in 1741 vanuit 
Calcutta de neushoorn Clara naar Rotterdam die als bezienswaardigheid een tour zou 
maken langs vele Europese vorstenhuizen.   

Ook al in 1837 bezocht een Prins van Oranje India, prins Hendrik de ‘Zeevaarder’. Hij 
maakte een driemaandse reis over de Ganges en roemde de Taj Mahal als een ‘bâtiment 
magnifique’.

In 1895 bezoekt de oud-minister van Koloniën Baron van Dedem eveneens India om te 
ervaren hoe de Engelsen hun ‘parel in de kroon’ bestuurden. Hij overlijdt plotseling in 
Calcutta waar zijn grafsteen nog altijd te vinden is, ooit gemaakt door architect Pierre 
Cuypers (Rijksmuseum).  

In 1938 heeft architect Dudok (stadhuis Hilversum), op uitnodiging van de Engelsen, een 
moderne cinema en villa ontworpen in Calcutta. Zijn Franse geestverwant Le Corbusier 
heeft in 1950, op verzoek van Indiaas eerste premier Jawaharlal Nehru, zelfs een compleet 
nieuwe stad ontworpen.  

Programma
1 Mogol architectuur en schilderkunsten.
2 De Friese Canter Visscher’s in Malabar en Coromandel.
3 De ‘Koning van Groningen’, Jan Albert Sichterman in Bengalen.
4 De reizen van Prins Hendrik en Baron van Dedem
5 De architecten Dudok en Le Corbusier in het moderne India  

Cursusnummer
20WF15

Docent
Drs. Bauke van der Pol

Cursusvorm
Hoorcolleges (5x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Woensdag 4 maart t/m 1 april 2020

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: Bauke van 
der Pol, - De Mallabaarse Brieven van 
Jacobus Canter Visscher, 1717-1724; 
- De VOC in India, reis langs het VIOC 
erfgoed; - Holland aan de Ganges, 
prins Hendrik in India 1837-1838.

Uiterste inschrijfdatum
19 februari 2020

Bijzonderheden
Maximaal 25 deelnemers, plaatsing 
op volgorde van inschrijving. De 
powerpoint van dit college wordt 
niet ter beschikking gesteld.

Bauke van der Pol is antropoloog 
(VU, Amsterdam) met India als 
specialisatie. Hij deed onderzoek 
naar het kastenstelsel in Kerala 
en naar het gemeenschappelijke 
Indiaas-Nederlandse erfgoed. 
Zijn jarenlange kennis en 
ervaring resulteerde in een 
aantal boeken en talrijke 
publicaties en artikelen. Voor 
Omrop Fryslân maakte hij een 
documentaires onder de titel, 
‘Fries in Yndia’.  

FRIESLAND - MENS EN MAATSCHAPPIJ

De Indiaas-Nederlandse geschiedenis, een verborgen wereld         

400 jaar Indiaas-Nederlandse 
geschiedenis
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Estland en Finland staan bekend om prachtige zaken als sauna's en midzomernacht-
feesten. Maar welke rol spelen hun mythologie en verbluffend rijke folklore nog in hun 
moderne maatschappij? Kunnen we ondanks de globalisering en internationalisering nog 
sporen van iets bijzonders of anders in die hedendaagse nationale culturen vinden?

Estisch en Fins zijn geen Indo-Europese talen (zoals Nederlands, Duits, Russisch, Grieks 
en de meerderheid van de Europese talen), maar ze horen bij de Finoegrische taalfamilie. 
Deze talen verschillen qua structuur en woordenschat behoorlijk van ‘onze’ talen, en ze zijn 
pas relatief laat in aanraking gekomen met het christendom en de Westerse wereld.

In de Estisch-Finse mythologie en folklore, die via de omvangrijke volkspoëzie 
eeuwenlang werd doorgegeven aan volgende generaties, vinden we talloze fascinerende 
elementen die afwijken van de ons bekende. Door het nauwe verband tussen taal en 
identiteit bij de Finnen en Esten is het interessant om te bekijken in hoeverre de oude 
mythes die eeuwenlang onder het volk leefden nog een rol in hun moderne samenleving 
spelen en terug te vinden zijn in huidige kunstuitingen.
 
Programma
1 Het specifieke van de mythologie en folklore van Finland en Estland.
2 Literaire verwerkingen I: De nationale epen Kalevala (Finland) en Kalevipoeg (Estland).
3 Literaire verwerkingen II: Aleksis Kivi: De zeven broers en  Andrus Kivirähk: De man die  
 de taal van de slangen sprak  
4 Muziek: Jean Sibelius (Finland), Veljo Tormis (Estland).
5 Schilderkunst en film:  Akseli Gallen-Kallela, Jüri Arrak, Karelische rotstekeningen.
6 Sporen van folklore en mythologie in het alledaagse leven en de huidige volkscultuur.

Mythologie en folklore van Finland en Estland     

Sporen in hedendaagse kunst, 
muziek en literatuur  

Cursusnummer
20WF16

Docent
Prof. dr. C. Hasselblatt 

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x) om de week.

Data
Donderdag 30 januari, 13, 27 
februari, 12, 26 maart en 9 april 
2020

Tijd
10.30-12.30 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
16 januari 2020

Cornelius Hasselblatt (1960) was 
van 1998 t/m 2014 hoogleraar 
Finoegrische talen en culturen 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Zijn specialiteiten zijn 
de Oostzeefinse talen (Estisch, 
Fins en kleine verwante talen), 
Finse en Estische literatuur, 
receptieonderzoek, geschiedenis 
en cultuurgeschiedenis.
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FRIESLAND - MUZIEK EN THEATER

Introductie tot het leven en het werk van één van de grootste componisten uit de 
Europese muziekgeschiedenis, wiens 250e geboortedag in 2020 wordt herdacht.   

De naam Beethoven is zo ongeveer synoniem met klassieke muziek. Beethoven wordt 
meestal in één adem genoemd met Haydn en Mozart als de drie grote representanten 
van de Weense klassieke stijl. Anders dan Haydn en Mozart was Beethoven een geboren 
Duitser (met wortels in België), die op 21-jarige leeftijd naar Wenen verhuisde. Hij bouwde 
daar zorgvuldig een carrière op als pianist en componist, die echter doorkruist werd door 
almaar voortschrijdende doofheid.
Tekenend voor Beethovens andere houding ten opzichte van compositie is het veel 
kleinere aantal werken dat hij heeft nagelaten, als gevolg van het feit dat Beethoven heel 
andere eisen aan componeren stelde dan zijn voorgangers. Enerzijds bouwde Beethoven 
voort op de erfenis van Haydn (bij wie hij zelfs enige tijd studeerde) en Mozart, anderzijds 
voegde hij met name op het gebied van de muzikale vormgeving zijn eigen ideeën toe. 
Beethovens stijl markeert de overgang van de klassieke naar de romantische stijl.

Beethovens leven en werk zal worden besproken tegen de achtergrond van de opkomende 
romantische muziekesthetiek met de kenmerkende verering van het genie. Het ligt 
tevens in de bedoeling uit te werken wat de invloed van deze ideeën op de generaties na 
Beethoven is geweest.

Van harte! Moge het tot de harten gaan!      

Inleiding tot het leven en het 
werk van Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)      

Cursusnummer
20WF17

Docent
Dr. Marcel Zwitser

Cursusvorm
Hoorcolleges (10x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Woensdag 29 januari t/m 15 april 
2020, 19 februari en 8 april vervallen

Tijd
9.30-12.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: Jan Cayers, 
Beethoven. Een biografie, Amsterdam 
2017.

Uiterste inschrijfdatum
15 januari 2020

Dr. Marcel S. Zwitser (1970) 
studeerde muziektheorie en 
muziekgeschiedenis, doceert 
muziek- en cultuurgeschiedenis 
aan de Schumann Akademie 
(sinds 1998) en aan diverse 
HOVO’s (sinds 2000) en 
muziektheorie aan de Meerjarige 
Dirigentenopleiding (MDO) van 
Kunst en Cultuur Overijssel 
(Zwolle). 
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In de jaarlijkse lezing 'muziek in de lijdensweek' staat dit jaar Haydns fascinerende 
compositie over de lijdensgeschiedenis van Christus centraal.   

Tot de opmerkelijkste creaties van Franz Joseph Haydn (1732-1809) behoort zijn 
Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, dat in niet minder dan vier 
versies is overgeleverd. Bijzonder aan dit werk is dat het – hoewel voor liturgische 
context geschreven – een van de eerste puur instrumentale composities naar de 
lijdensgeschiedenis van Christus in de Europese muziekgeschiedenis moet zijn geweest.
In de lezing zal de oorspronkelijke orkestversie worden besproken, worden vergeleken met 
de andere versies en tevens zal het werk in de context van eerdere composities van Haydn 
over de lijdensgeschiedenis van Christus worden geplaatst.

Muziek in de lijdensweek, 2020       

Haydn: Die sieben letzen Worte 
unseres Erlösers am Kreuze      

FRIESLAND - MUZIEK EN THEATER

Cursusnummer
20WF18L

Docent
Dr. Marcel Zwitser

Cursusvorm
Lezing

Data
Woensdag 8 april 2020

Tijd
9.30-12.00 uur

Toegangsprijs
€ 22,50

Uiterste inschrijfdatum
25 maart 2020

Dr. Marcel S. Zwitser (1970) 
studeerde muziektheorie en 
muziekgeschiedenis, doceert 
muziek- en cultuurgeschiedenis 
aan de Schumann Akademie 
(sinds 1998) en aan diverse 
HOVO’s (sinds 2000) en 
muziektheorie aan de Meerjarige 
Dirigentenopleiding (MDO) van 
Kunst en Cultuur Overijssel 
(Zwolle). 
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De korte geschiedkundige- en de langere prehistorische tijd - soms geïllustreerd met 
menselijke monumenten en artefacten-  waren lang in conflict met de Bijbelse sacrale 
geschiedenis. Met vallen en opstaan werd dit sinds de Verlichting ontdekt. Vanaf toen 
werden ook geleidelijk aan de schier immense tijd van geologie en astronomie ontdekt.     

Al vroeg werden uit astronomische waarnemingen perioden van een jaar, een maand 
en een dag vastgesteld. Toen het menselijke levenstempo dat vereiste werden dagen 
verdeeld in uren, minuten en seconden. Decennia, eeuwen en millennia werden nodig 
bij het schrijven van geschiedenis. Het verglijden van de tijd werd ook in archeologische 
objecten en monumenten zichtbaar.  

Natuurkundige gebeurtenissen en verschijnselen vereisten perioden, era, eonen en 
lichtjaren. De dimensies van geologische en astronomische tijd liggen zo ver buiten de 
menselijke levenservaringen, en de objecten van onderzoek - de aarde, het zonnestelsel en 
het universum- zijn zo groot en onoverzichtelijk, dat het lang heeft geduurd voor daarover 
zinvolle dingen gezegd konden worden. Stap na stap werd ook deze tijd ontdekt. Die werd 
afgezet tegen het menselijke levens tempo en tegen de natuurlijke evolutie van het leven 
en van het universum. Tot we in onze tijd komen, het Antropoceen. 

Programma
1 Evolutie van het menselijk tijdsgevoel en wereldbeeld; de fundering van de stratigrafie.  
 Wereldbeelden vóór en ná de Franse revolutie.
2 Vroege aspecten van de aardwetenschap; van geognosie naar geologie Grondwetten  
 van laag opeenvolging; natuurfilosofie versus theologie, Academies, Genootschappen en  
 Universiteiten.
3 Ontdekking van de vroege aardgeschiedenis door Britten en door Fransen
4 De ontdekking van het Tertiair en de jongste tijd. De komst van de mens
5 Leven en evolutie versus absolute ouderdom. Ontstaan van de moderne wetenschappen
6 Terugblik en vooruitzichten vanuit het Antropoceen

De ontdekking van geologische, 
archeologische, prehistorische tijd 
1750-2020       

FRIESLAND - NATUURWETENSCHAPPEN

Cursusnummer
20WF19

Docent
Dr. Tom J.A. Reijers

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x)

Data
Maandag 20 januari t/m 2 maart 
2020, 17 februari vervalt

Tijd
13.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Syllabus, € 20, verkrijgbaar bij 
de docent. Wilt u bij inschrijving 
aangeven of u de syllabus wilt 
bestellen?

Uiterste inschrijfdatum
6 januari 2020

Tom Reijers was exploratie-
geoloog voor Shell (1972-
1999). Hij begeleidde na 
zijn pensionering (1999) 
wereldwijd wetenschappelijk 
reizen en expedities en geeft 
tegenwoordig HOVO-cursussen 
alsmede gastlessen op middel-
bare scholen.

Email: tjareijers@hetnet.nl
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Assen
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Cursusnummer
20WD01L

Cursusvorm
Lezing

Data
Donderdag 19 maart 2020

Tijd
15.00 uur

Toegangsprijs
vrij

Uiterste inschrijfdatum
5 maart 2020

Bijzonderheden
De toegang tot deze lezing is vrij. 
U wordt wel verzocht zich hiervoor 
in te schrijven via de website 
www.hovonoordnederland.nl. 
Als de zaal vol is, is inschrijving niet 
meer mogelijk.

Voorjaarslezing Drenthe 

Neanderthalers in Noord-Nederland   

DRENTHE - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE 

Tijdens deze lezing wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die de Neanderthaler 
in Noord-Nederland ontplooide en de vele vondsten die hiervan getuigen. De vondsten 
worden geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch 
als archeologisch perspectief. Tot slot zal worden ingegaan op de meest recente 
ontwikkelingen wat betreft het onderzoek naar de Neanderthaler in Noord-Nederland.

Ongeveer 50.000 jaar geleden bivakkeerde een groepje Neanderthalers op de spaarzaam 
begroeide flank van de Zeijen-rug. De plek in het toenmalige steppe-achtige landschap 
was zorgvuldig gekozen: hij bood uitzicht over het stroomdal van het Oostervoortschediep, 
dat destijds vele meters lager lag dan tegenwoordig. Na een succesvolle jacht in de brede 
dalvlakte, slachtten ze hun buit met stenen gereedschappen op de hogere delen van 
de rug. De vuurstenen die het groepje jagers ter plaatse achterliet vormen nu, ongeveer 
40.000 jaar na het uitsterven van de Neanderthaler, belangrijke studieobjecten voor 
archeologen. De vindplaats, verreweg de grootste ten noorden van de grote rivieren, is een 
van de belangrijkste relicten van de aanwezigheid van onze uitgestorven neef aan de rand 
van zijn verspreidingsgebied. 

Over de spreker

Marcel J.L.Th. Niekus (1970) is archeoloog, 
gespecialiseerd in het onderzoek naar de 
Steentijd. Vooral de periode van de 
Neanderthaler heeft zijn warme belangstelling. 
Hij is medeoprichter van Stichting STONE 
(Steentijdonderzoek Nederland), dat als doel 
heeft om het onderzoek naar de Neanderthalers  

 in Noord-Nederland te bevorderen.
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DRENTHE - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE 

In Versailles 1920 werd Duitsland verklaard tot aanstichter van de Eerste Wereldoorlog. 
Één van de straffen die werd opgelegd was een fors gebiedsverlies. Meestal betrof dit het 
afstaan van grondgebied aan de buurlanden. Soms waren dit landstreken die Duitsland in 
het verleden na een oorlog had ingelijfd. Deze gedwongen teruggave was geen eenvoudig 
proces want zo ontstonden verbitterde minderheden die voor problemen zorgden.   

We bekijken als eerste het tot stand komen van de nieuwe grens tussen Duitsland en 
Denemarken. De oplossing die men uiteindelijk vond voor de minderheidsproblemen aan 
beide kanten van de grens  mag voorbeeldig genoemd worden.

Belgïe claimde ook Duits gebied als betaling voor de toegebrachte oorlogsschade. Hier 
verliep de annexatie minder succesvol maar uiteindelijk vindt men nu deze Ostbelgier de 
laatste goede Belgen. Ze vormen een verbindende schakel tussen Vlamingen en Walen.

Het Saargebied beleeft een soort annexatie door Frankrijk. Daarna volgt een aansluiting 
bij Hitler Duitsland in 1935. In 1945 lijft Frankrijk dit gebied weer in en het eindigt als 
elfde  Bundesland van Duitsland in 1959. Al die 'Franse' jaren werd men geregeerd door 
emigranten die het land in 1935 hadden verlaten. Zij waren erg Europees ingesteld maar 
het volk volgde hen uiteindelijk niet.

Programma
College 1-2: Tussen grensconflict en grensvrede: Schleswig Duits? of Deens? In 1864 
verliest Denemarken zowel Schleswig als Holstein aan Duitsland. Voor Schleswig was dit 
een tragedie. In 1920 keert Noord-Schleswig weer terug na een volksstemming Na 1945 
vindt men een oplossing voor de minderheden in beide landen.

College 3-4: Ostbelgien. Van wingewest naar een geslaagd deel van België. Het gebied 
van Eupen en Malmedy is de vergoeding voor geleden oorlogsschade. De Duitstalige 
bevolking wordt nauwelijks geraadpleegd en behandeld als een kolonie. Het mini staatje 
Moresnet wordt ook ingelijfd bij België.

College 5-6. De Saar, kind van twee vaders. Als land bestond het Saargebied vóór 1919 niet. 
Frankrijk maakt er een kolonie van. In 1935 blijkt ondanks Hitler toch een meerderheid 
voor Duitsland te kiezen .Na 1945 wordt men weer Frans, maar in 1955 komt de kans om 
weer terug naar Duitsland te gaan. In 1959 wordt Saarland volwaardig 11e Bundesland. 
Men blijft zich Duits voelen en wil niet ingaan op de voorgestelde Europese experimenten.

De grens        

Grenswijzigingen en hun gevolgen 
voor Europa na 1920       

Cursusnummer
20WD02

Docent
Drs. Klaas Hoogenboezem

Cursusvorm
Hoorcolleges met ruimte voor 
vragen en discussie (6x)

Data
Maandag 20 januari t/m 2 maart 
2020, 17 februari vervalt

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
6 januari 2020

Drs. Klaas Hoogenboezem 
(1940) was tot 2005 docent 
geschiedenis en aardrijkskunde 
aan het Hondsrugcollege in 
Emmen. Hij geeft lezingen en 
cursussen voor Volksuniversiteiten, 
Bibliotheken en verenigingen. 
Daarnaast organiseert hij 
studiedagen en excursies in 
het in het Nederlands-Duitse 
grensgebied. 
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Over weinig historische persoonlijkheden lopen de meningen zo uiteen als over de Franse 
keizer Napoleon. Door sommigen wordt hij geroemd, door anderen verguisd. Napoleon 
als (militair) leider en zijn rol in Europa hebben generaties van belangstellenden 
gefascineerd.

Zijn persoonlijkheid en zijn roem als geniaal strateeg bereikten reeds tijdens zijn leven 
haast mythische proporties. Hij werd beschouwd als de meest progressieve Europese 
staatsman van zijn tijd. Waarop stoelde zijn ‘moderniteit’? En in welk opzicht was hij zijn 
tijd vooruit?

In deze cursus volgen wij de levensloop van keizer Napoleon. Vier belangrijke momenten 
uit zijn carrière worden speciaal uitgelicht: het moment van de Glorie, de roemrijke 
overwinning in de zgn. Drie Keizerslag bij Austerlitz (1805); het moment van de Grote 
Nederlaag (de onfortuinlijke veldtocht naar Rusland in 1812); de Ondergang (Waterloo 
1815) en Napoleons einde in ballingschap (eiland St. Helena, 1821). De Franse keizer bleef 
na zijn dood ‘leven’. Hoe valt de grote populariteit van Napoleon - een dictator die drie 
miljoen doden op zijn geweten heeft – met name in Frankrijk te verklaren?

Het Napoleontische tijdperk heeft tevens een duidelijk stempel op ons land gedrukt. Hoe 
verging het Nederland destijds en welke erfenis heeft Napoleon nagelaten? Het laatste 
college is geheel aan Nederland gewijd en wordt gegeven door prof. dr. Doeko Bosscher.

Opkomst en ondergang van 
Napoleon Bonaparte   Cursusnummer

20WD03

Docenten
Prof. dr. Hans Renner
Prof. dr. Doeko Bosscher

Cursusvorm
Hoorcolleges (5x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Dinsdag 4 februari t/m 10 maart 
2020, 18 februari vervalt

Tijd
11.00-13.45 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Cursusprijs inclusief syllabus. De 
powerpoints van deze cursus worden 
niet ter beschikking gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
21 januari 2020

Prof. dr. Hans Renner, geboren 
te Praag, is emeritus hoogleraar 
in Midden- en Oost-Europese 
Geschiedenis aan de RUG. 

Prof. dr. Doeko Bosscher is 
emeritus hoogleraar Eigentijdse 
Geschiedenis aan de RUG. 

DRENTHE - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE 
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De Tweede wereldoorlog lijkt misschien lang geleden, maar de gebeurtenissen spelen in 
het collectieve geheugen nog steeds een rol. 75 Jaar na de bevrijding. staat deze periode 
extrain belangstelling. Steeds opnieuw worden de gebeurtenissen geëvalueerd en telkens 
weer worden er iets anders gezien, iets anders gevoeld. 
In deze korte cursus wordt, door 5 verschillende sprekers, vanuit het regionale perspectief 
gekeken. Wat gebeurde in onze omgeving en hoe kijken wij daar nu naar, vanuit ons 
hedendaagse perspectief. 

• College 1. dr. Stefan van der Poel. (3 maart)
 'Euthymia bleibt uns'. De laatste jaren van Leo Polak, 1938-1941
 Kort na de Duitse inval op 10 mei 1940 voorspelde Leonard Polak (1880-1941), sinds  
 1928 hoogleraar aan de Groninger universiteit dat nu 'de schifting, de eigenlijke   
 beproeving der karakters' zou beginnen. Zijn dagboeken uit deze jaren werpen licht op  
 de gebeurtenissen én Polaks houding daartegenover.

• College 2. Wim Ensing (10 maart)
 Communistisch verzet in Drenthe in de Tweede Wereldoorlog 
 Verzet tegen de bezetter was er in grote verscheidenheid. Er waren verschillen in   
 motieven, uitvoering en gebruikte middelen. Eén van de organisaties die zich al heel  
 vroeg liet gelden in het landelijk verzet tegen de bezetter was de Communistische  
 Partij Nederland. 

• College 3. Joël Stoppels, 17 maart
 De bevrijding van Noord-Nederland
 De bevrijding van Noord-Nederland verliep moeizaam: de Duitse capitulatie was op 
 5 mei 1945 een feit maar het duurde nog tot 11 juni 1945 voordat de laatste Duitsers 
 Schiermonnikoog verlieten. Bij Delfzijl vond de laatste veldslag op Nederlands   
 grondgebied plaats tijdens de gevechten om de Delfzijl.

• College 4. José Martin, 24 maart
 Herinneren en herdenken 
 Gewoon de draad weer oppakken en doorgaan, dat was voor het merendeel van de  
 overlevenden van de Holocaust het credo van het dagelijks leven in de eerste decennia  
 na de oorlog. Aan herdenken werd helemaal niet gedacht. In de afgelopen decennia  
 is herdenken steeds belangrijker geworden: hoe is deze omslag van herinneren naar  
 herdenken verlopen? 
 
• College 5. Dr. Mieke Meiboom, 31 maart
 Fout in de oorlog?
 Vanaf 1945 werd iedereen, die met de Duitse bezetter gecollaboreerd had, berecht.  
 Deze bijzondere vorm van strafrecht werd Bijzondere Rechtspleging genoemd. In de  
 drie Noordelijke provincies zijn ruim 38.000 mensen geïnterneerd en berecht. Dit   
 college gaat over de vraag hoe de bijzondere rechtspleging werkte en of al deze   
 mensen fout waren.

De oorlog in het Noorden

De Tweede Wereldoorlog in
regionaal perspectief    

Cursusnummer
20WD04

Docenten
Zie programma

Cursusvorm
Hoorcolleges (5x)

Data
Dinsdag 3 t/m 31 maart 2020, 
reservedatum 7 april

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
De powerpoints van deze cursus 
worden niet ter beschikking gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
18 februari 2020

Bijzonderheden
Deze cursus is samengesteld in 
samenwerking tussen het Drents 
Archief en HOVO Noord-Nederland.

DRENTHE - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE 

Over de docenten 

Stefan van der Poel is als docent 
en onderzoeker verbonden aan 
de Rijksuniversiteit Groningen
Wim Ensing is medewerker bij het 
Drents Archief. Na de verschenen 
studies over het communistisch 
verzet in Groningen en Friesland 
is Wim Ensing  bezig met een 
studie naar de situatie in Drenthe. 
Joël Stoppels is battlefield gids en 
schrijft een boek over de bevrijding 
van Noord-Nederland. 
Te verschijnen in april 2020.
José Martin is als medewerker 
van de afdeling collectie en 
onderzoeker verbonden aan 
het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork. 
Mieke Meiboom promoveerde in 
2016 op haar onderzoek naar 
de bijzondere rechtspleging na 
de oorlog
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DRENTHE - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS

Het leven van een kunstenaar staat altijd in direct verband met zijn werk, en wordt daar 
soms in zichtbaar. Per keer komt in deze serie één kunstenaar aan bod, met één specifiek 
kunstwerk dat een speciale plaats inneemt in zijn leven. Ook komen er werken ter sprake 
die voor latere kunstenaars van grote invloed zijn geweest. De nadruk ligt op het leven 
van de kunstenaar en de ontstaansgeschiedenis van steeds één specifiek werk.  

Sommige kunstwerken in deze serie zijn onder hoogspanning gemaakt op een belangrijk 
moment in het leven van de kunstenaars. Soms was dat onder druk van opdrachtgevers 
(Rembrandt), en soms politieke omstandigheden (David, Goya, Picasso), of tegenwerking 
door de sociale regels binnen de maatschappij. Als je dit weet verandert je kijk op 
een kunstwerk, ook als je dat al kende. Alle specifieke werken die aan bod komen zijn 
persoonlijke getuigenissen die meer zijn dan alleen een mooi plaatje: het zijn werken met 
een verhaal.

Programma
 1 Rafaël, De Transfiguratie, 1518-20
 2 Bernini, Het visioen van de Heilige Theresa, 1647-52
 3 Velazquez, Las Meninas, 1656-57
 4 Rembrandt, De eed aan Claudius Civilis, 1661-62
 5 David, De dood van Marat, 1793
 6 Goya, De 3e mei, 1808-1814
 7 Turner, Het slavenschip, 1840
 8 Édouard Manet, Een bar in de Folies-Bergère, 1881-1882
 9 Picasso, Guerníca, 1937
 10 Francis Bacon, Three studies for Figures at the Base of A Crucifixion, 1944

Het verhaal van een topstuk        
Cursusnummer
20WD05

Docent
Drs. Ellen van der Vecht

Cursusvorm
Hoorcolleges (10x)

Data
Vrijdag 31 januari t/m 24 april 
2020, 21 en 28 februari en 10 april 
vervallen

Tijd
11.15-13.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
De powerpoints van deze cursus 
worden niet digitaal beschikbaar 
gesteld

Uiterste inschrijfdatum
17 januari 2020

Drs. Ellen van der Vecht geeft 
als kunsthistorica les op 
verschillende gebieden van 
de kunstgeschiedenis, met 
als specialisaties Italiaanse 
renaissance en de beeldende 
kunst van de 19-20e eeuw.
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DRENTHE - MENS EN MAATSCHAPPIJ

Voorheen had de psychologie vooral veel aandacht voor ziekte en zorg. Nu we tot 
het inzicht komen dat “niet ziek” iets anders is dan gezond en dat een tekort aan geld wel 
ongelukkig, maar veel geld niet gelukkig maakt, wordt het tijd voor de “third wave” in 
de psychologie: de wetenschap van geluk oftewel de positieve psychologie.  

Hebben we invloed op de mate waarin we ons gelukkig voelen? Wat zijn de pijlers van 
geluk en welbevinden? Is dat voor iedereen hetzelfde? Onder welke omstandigheden 
floreren mensen? Is optimisme een persoonlijkheidstrek of kan je dat leren? Waarom is 
er opeens overal aandacht voor geluk en veerkracht? Zijn succesvolle mensen gelukkig of 
zijn gelukkige mensen succesvol? Hoe zit het toch met geld, maakt geld gelukkig? Of niet?

Deze vragen passen binnen het aandachtsgebied van wat de positieve psychologie 
wordt genoemd. De positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van optimaal 
menselijk functioneren. Positief psychologen doen onderzoek naar de omstandigheden 
waaronder mensen floreren en passen de gevonden inzichten toe in interventies om zo 
het welbevinden van mensen te bevorderen. 

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten van de psychologie om dat 
vervolgens toe te kunnen passen in het dagelijks leven. Voorkennis is niet vereist, 
een (brede) belangstelling volstaat. 
Deze cursus is geen zelfhulpprogramma of therapie en niet bedoeld voor mensen die 
hun eigen (levens)vragen willen bespreken en daarbij coaching of begeleiding wensen. 
De cursus beoogt wel u te helpen uw eigen gedrag en dat van anderen beter te kunnen 
begrijpen en waar mogelijk ook te beïnvloeden. 

Programma
In vier colleges nemen we u mee langs psychologische theorieën uit de positieve 
psychologie: de 'Broaden and Build theory' van Fredrickson, de 'principes van flow' van 
Csikszentmihalyi, de ideeën over 'menselijk geluk' van Lyubomirsky. Tal van bekende en 
minder bekende namen, theorieën en onderzoeken uit de recente psychologie passeren 
de revue.

Bij deze cursus maken we gebruik van het boek Op naar geluk van Ap Dijksterhuis. 
Dit boek is niet echt bedoeld als studieboek maar geeft u wel een goede indruk van 
de uitgangspunten en thema’s van de positieve psychologie. Het boek vormt de kapstok 
voor de lessen waarin we spreken over welbevinden, bevlogenheid en gelukkig zijn of 
worden. Met veel voorbeelden uit ons dagelijks leven en korte oefeningen die u eenvoudig 
zelf thuis kunt doen.   

Positieve psychologie, de wetenschap van geluk        

Over bevlogenheid, welbevinden 
en geluk       

Cursusnummer
20WD06

Docent
Drs. A.J.E. Schilder

Cursusvorm
Hoorcolleges (4x)

Data
Maandag 20 januari t/m 10 februari 
2020

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: 
Ap Dijksterhuis, Op naar geluk. 
De powerpoint van dit college wordt 
beschikbaar gesteld via de website 
van de docent: www.acttoo.nl

Uiterste inschrijfdatum
6 januari 2020

Bijzonderheden
Deze cursus werd eerder 
aangeboden en wordt op verzoek 
nog eens herhaald.

Agnes Schilder is psycholoog 
en als docent verbonden aan 
diverse onderwijsinstellingen 
waaronder de opleiding 
Toegepaste Psychologie van de 
Hanzehogeschool Groningen. Ze 
is onder de indruk van wat 
de (toegepaste) psychologie ons 
te bieden heeft en vertelt daar 
graag over. Voor meer informatie 
zie: www.acttoo.nl
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DRENTHE - NATUURWETENSCHAPPEN

De aarde ging door 5 energie omwentelingen. Een hels-warme bij het ontstaan, 
een door de atmosfeer vorming waarin het leven zich door symbiose aanpaste aan 
het zuurstofgehalte. Het was de mens die natuurlijk vuur leerde beheersen, landbouw 
leerde bedrijven en fossiele brandstoffen gebruiken. Tot in het Antropoceen toen 
toenemend zonne-energie gebruikt moest worden voor een duurzame wereld.    

In deze cursus gaan we met reuzenstappen door de fasen van energieontwikkeling en 
we eindigen met de vraag hoe de toekomst van de energievoorziening er uit zal zien en 
wat dit betekent voor de menselijke samenleving.
Kennis nam toe door menselijke ontdekkingen. Menselijke capaciteit bracht ons 
uitvindingen. Samen veranderden die het menselijk handelen door vernieuwingen en 
de menselijke samenleving door verspreiding van nieuwe producten.  
De ‘menselijke voertafdruk’ op aarde is nu disproportioneel groot geworden en steeds 
zichtbaarder. Dat maakt de volgende energie omwenteling onvermijdelijk: het gebruik van 
direct ingestraalde zonne-energie en afgeleiden daarvan om, leven op aarde duurzaam te 
houden. Zo drijven het verleden, het heden en de toekomst de aardse evolutie aan. 

Programma
1 Inleiding en samenvatting van de vijf energie-omwentelingen.  
2 De zuurstof omwenteling en de vorming van kerogeen. Het ontstaan van leven.
3 De vuuromwenteling; vuurbeheersing door de vroege mens door vuurbeheersing van 
 de primitieve mens kwam het menselijk leven in een stroomversnellíng.
4 De landbouw omwenteling; de mens wordt sedentair. Vuurbeheersing kenmerkt 
 de IJstijden.  
5 De koolstof omwenteling en wereldwijde aardolie geschiedenis. De wereldbevolking  
 groeit en traditionele brandstof ( hout, turf) wordt schaars. Het gebruik van fossiele  
 brandstof komt op. 
6 Fossiele energie in de 21e eeuw; De contouren van de toekomst.  

Energie drijft de evolutie aan        

Heden en verleden van 
ons energieverbruik        

Cursusnummer
20WD07

Docent
Dr. Tom J.A. Reijers

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x)

Data
Dinsdag 21 januari t/m 3 maart 
2020, 18 februari vervalt

Tijd
13.00-15.30 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Syllabus verkrijgbaar bij de docent 
(€20,00). Graag bij aanmelding 
aangeven of u de syllabus wilt 
bestellen. De powerpoint van dit 
college wordt niet digitaal ter 
beschikking gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
7 januari 2020

Tom Reijers was 
exploratiegeoloog voor Shell 
(1972-1999). Hij begeleidde 
na zijn pensionering (1999) 
wereldwijd wetenschappelijk 
reizen en expedities en geeft 
tegenwoordig HOVO-cursussen 
alsmede gastlessen op middel-
bare scholen. 

Email: tjareijers@hetnet.nl



WINTER & VOORJAAR 2020 • 69

Cursusnummer
20WD08

Docent
Dr. Henk Schoonhoven

Cursusvorm
Hoorcollege met ruimte voor vragen 
en discussie (6x)

Data
Donderdag 27 februari t/m 2 april 
2020

Tijd
10.15 – 12.30 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Syllabus, verkrijgbaar via de docent 
(ca. € 5,00)

Uiterste inschrijfdatum
13 februari 2020

Dr. Henk Schoonhoven was 
universitair docent Griekse en 
Latijnse Taal en Cultuur aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Hij verzorgt al vele jaren 
cursussen voor de Senioren 
Academie.

DRENTHE - TAAL EN LITERATUUR

Cicero's 'De Staat' is zeer fragmentarisch tot ons gekomen, maar het slot, 'de droom van 
Scipio', is integraal bewaard gebleven en heeft als brug tussen de geest der Oudheid en 
die der Middeleeuwen een zeer belangrijke doorwerking gekregen in kunst, literatuur en 
muziek. Dit zowel vanwege het ethische als vanwege het kosmisch-religieuze aspect.  

Cicero, de Romeinse advocaat, politicus, redenaar en filosoof, schreef in 54 v.Chr. de 
dialoog Over De Staat en sloot dit geschrift af met een droom, die door een van de 
gesprekspartners, Scipio, wordt verteld. In deze droom is hij verplaatst naar de Melkweg 
en ontmoet daar zijn overleden vader en grootvader die hem wijzen op alle ijdelheden 
hier beneden.
Vanuit typisch-Romeinse ethiek zetten zij uiteen hoe onbaatzuchtige vaderlandsliefde 
voor de staatsman 'de weg naar de sterren' opent.

In deze cursus zullen we Cicero's De Droom van Scipio (in Nederlandse vertaling) lezen en 
analyseren. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de historische figuren zelf (Scipio 
en zijn verwanten), aan de filosofische aspecten (Pythagoras en de harmonie der sferen; 
Plato's onsterfelijkheidsbewijs) en het zgn. motief van 'Hercules op de Tweesprong' (de 
keuze tussen 'de brede en de smalle weg').
Tot slot zullen we een korte voorbespreking houden over Mozarts vroege opera (1771) en 
deze dan vertonen. 

Programma
1 Cicero en zijn literaire nalatenschap.
2  De hoofdpersonen in De Droom van Scipio (toelichting over hun politieke en militaire  
 carrière).
3 Lectuur en bespreking van Cicero’s De Droom van Scipio.
4 Pythagoras en de harmonie der sferen. Plato’s onsterfelijkheidsbewijs.
5  Voorbespreking van Mozarts Il Sogno di Scipione. De rol van de Deugd (la Virtù) versus  
 Fortuna; het motief van Hercules op de Tweesprong, de droom van Scipio bij 
 Silius Italicus (in zijn Punica) en Raphaël’s De droom van een ridder.
6  Vertoning van Mozarts Il Sogno di Scipione. 

Mozart, Raphaël, Cicero en de droom        

'De droom van Scipio' (Cicero) en 
'Il sogno di Scipione' (Mozart)        
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DRENTHE - TAAL EN LITERATUUR

De Estische schrijver Jaan Kross (1920-2007) is de bekendste en meest vertaalde auteur 
van zijn land - ook al heeft hij de Nobelprijs, waar hij jarenlang kandidaat voor was, nooit 
ontvangen. Als geen ander kan hij de (eeuwige) zoektocht naar waarheid met complexe 
morele dilemma's verbinden en in boeiende romanplots verwerken. Als puntje op de 'i' 
komt er een barok taalgebruik bij, dat de lectuur van zijn boeken tot een esthetisch genot 
maakt.  

In zes hoorcolleges wordt het gehele oeuvre van Jaan Kross behandeld, waarbij het 
zwaartepunt op de grote historische romans ligt. Daarbij komen de volgende vraagstukken 
aan bod: Wat maakt historische romans zo fascinerend? Waarom schrijft iemand 
historische romans? Gaat het altijd om de geschiedenis? Heeft de auteur voorbeelden 
gebruikt?
Op zoek naar antwoorden wordt de literaire en culturele geschiedenis van Estland 
behandeld. Daarbij komen alle elf romans van Jaan Kross ter sprake, omdat zij uitstekend 
als illustratie van het verleden kunnen dienen. Ernaast worden voorbeelden uit zijn andere 
werk (novellen, essays, gedichten) besproken.

In het Nederlands zijn zes romans van Kross verschenen, in 2018 zijn magistrale 
hoofdwerk Tussen drie plagen (Prometheus). Aan dit boek, dat een prachtig panorama 
van de 16e eeuw geeft, wordt de meeste aandacht besteed. De deelnemers kunnen deze 
roman ter voorbereiding lezen.

Programma
1 Inleiding: Estland, de Estische literatuur en het werk van Jaan Kross.
2 De gek van de tsaar, Het vertrek van professor Martens en andere romans over   
 vroegere eeuwen.
3 De kleine vorm: verhalen, novellen en essays.
4 De kring van Mesmer, Luchtfietsen en andere romans over de twintigste eeuw.
5 Tussen drie plagen: inhoud, historische context, thema's.
6 Tussen drie plagen: interpretatie en beoordeling; afsluiting.

De (historische) romans van 
Jaan Kross (Estland)      Cursusnummer

20WD09

Docent
Prof. dr. C. Hasselblatt

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x) om de week

Data
Woensdag 29 januari, 12, 26 februari, 
11, 25 maart en 8 april 2020

Tijd
15.00-17.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: Jaan Kross: 
Tussen drie plagen. Prometheus 
Jaan Kross: Strijd om de stad (recent 
verschenen)

Uiterste inschrijfdatum
15 januari 2020

Cornelius Hasselblatt (1960) was 
van 1998 t/m 2014 hoogleraar 
Finoegrische talen en culturen 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Zijn specialiteiten zijn 
de Oostzeefinse talen (Estisch, 
Fins en kleine verwante talen), 
Finse en Estische literatuur, 
receptieonderzoek, geschiedenis 
en cultuurgeschiedenis.
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Voorjaar & Zomer
april - juli
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Cursusnummer
20ZG01

Docent
Drs. J.A.R. Kemper

Cursusvorm
Hoorcollege (4x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Donderdag 16 april t/m 14 mei 
2020, 30 april vervalt

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Cursusmateriaal
Digitale syllabus

Uiterste inschrijfdatum
2 april 2020

Bijzonderheden
Deze cursus vergt ca. 1 uur 
voorbereiding per week.

Drs. Sjef Kemper was tot zijn 
pensionering verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen als 
docent Grieks en Latijn en hij 
heeft onder andere jarenlang de 
universiteitsbrede mythologie-
minor Een doos van Pandora 
verzorgd.

GRONINGEN - TAAL EN LITERATUUR

Een geschiedenis van Narcissus en Narcisme: waar mythologie, literatuur, 
kunstgeschiedenis, psychologie en geschiedenis elkaar ontmoeten.  

Carl Cederström heeft in The Happiness Fantasy (2018) aangetoond dat wij ons in een 
tweede 'Me Decade' bevinden. De eerste was in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
en werd uitgelegd als het zoeken naar ultieme persoonlijke vrijheid en zou een reactie 
geweest zijn op de strenge opvoeding van de naoorlogse jaren. 
Omdat het begrip Narcisme daarmee opnieuw in de belangstelling staat, lijkt het zinvol  
na te gaan hoe de mythologische figuur van de naïeve Narcissus zoveel invloed heeft 
kunnen krijgen.

De Romeinse dichter Ovidius heeft in zijn Metamorfosen als eerste de mythologische 
figuren van Narcissus en Echo samengebracht. Wij zullen ook zien wat Stephen Fry in zijn 
veelgeprezen Mythos (2018) ervan maakt.
Het Christendom heeft met afschuw naar Narcissus gekeken, omdat hij de menselijke 
hoogmoed verbeeldde. In de Renaissance en in de Romantiek komt er echter ook 
bewondering voor de in zichzelf gekeerde dromer. Ook wordt de verandering die 
de reformatie teweegbracht in de waardering voor ‘horen’ en ‘zien’ behandeld. De 
ontwikkeling van de term Narcisme in de psychologie en de diagnostisering als stoornis 
veroorzaakte een enorme omwenteling.
Een bezoekje aan een willekeurig plein levert het bewijs dat er nog steeds heel wat te 
diagnostiseren valt aan de hordes selfies makende toeristen.

Programma
In deze interdisciplinaire collegereeks zullen wij het ontstaan van de mythe van Narcissus 
(Narkissos) in het antieke Griekenland bestuderen en de geschiedenis ervan volgen tot in 
onze tijd. Dit zal gebeuren aan de hand van de originele bronnen.

Echo’s van Narcissus        
Een geschiedenis van Narcissus en 
Narcisme van de Oudheid tot heden   
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Cursusnummer
20ZG02

Docent
Dr. Marcel Zwitser

Cursusvorm
Hoorcolleges (4x), 2 per week

Data
Donderdag en maandag 
7, 11, 14 en 18 mei 2020

Tijd
13.15 tot 15.45 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: Jan Cayers, 
Beethoven. Een biografie, Amsterdam 
2017.

Uiterste inschrijfdatum
20 april 2020

Dr. Marcel S. Zwitser (1970) 
studeerde muziektheorie en 
muziekgeschiedenis, doceert 
muziek- en cultuurgeschiedenis 
aan de Schumann Akademie 
(sinds 1998) en aan diverse 
HOVO’s (sinds 2000) en 
muziektheorie aan de Meerjarige 
Dirigentenopleiding (MDO) van 
Kunst en Cultuur Overijssel 
(Zwolle). 

GRONINGEN - MUZIEK EN THEATER

Introductie tot de pianomuziek van één van de grootste componisten uit de Europese 
muziekgeschiedenis, wiens 250e geboortedag in 2020 wordt herdacht.  

In zijn werkzame leven als componist liet Ludwig van Beethoven (1770-1827) zich met 
allerlei genres in, maar tegenwoordig worden zijn composities in drie verschillende 
genres gerekend tot het beste dat hij heeft nagelaten: zijn symfonieën, strijkkwartetten 
en pianosonates. Een bijzonder aan de laatste werkgroep is dat de pianomuziek hem zijn 
hele loopbaan door heeft begeleid: aan strijkkwartetten en symfonieën begon Beethoven 
aanmerkelijk later dan aan pianosonates. Beethovens compositorische ontwikkeling is dan 
ook het beste van zijn pianosonates af te lezen.
Tegelijk vonden er in Beethovens levensdagen belangrijke ontwikkelingen plaats in 
de pianobouw. Enerzijds werd Beethoven geïnspireerd en beperkt door de mogelijkheden 
van de piano’s van zijn tijd, anderzijds stimuleerde Beethovens pianomuziek en 
Beethovens persoonlijke contacten met pianobouwers fabrikanten veranderingen aan 
hun instrumenten door te voeren.

Deze cursus betreft een verdiepingscursus over Beethovens werk, aansluitend op 
de langere overzichtscursus Van harte! Moge het tot de harten gaan! In vier afleveringen 
worden delen uit Beethovens pianosonates bestudeerd vanuit compositorisch oogpunt en 
vanuit de optiek van de instrumenten uit Beethovens bezit. Noten kunnen lezen is geen 
noodzakelijke voorwaarde, maar is wel een pré

Beethovens piano’s en pianosonates      
Inleiding tot de pianomuziek van 
Ludwig van Beethoven (1770-1827)       
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Cursusnummer
20ZG03

Docent
Drs. Miranda van Gelderen

Cursusvorm
Zes colleges

Data
Woensdag 6 mei t/m 10 juni 2020

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Hand-outs. De powerpoint van 
deze cursus wordt niet digitaal 
beschikbaar gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
22 april 2020

Bijzonderheden
Maximaal 45 deelnemers, plaatsing 
op volgorde van inschrijving

Miranda van Gelderen is 
kunsthistorica, doceert 
kunstgeschiedenis, 
architectuurgeschiedenis 
en archeologie aan diverse 
onderwijsinstellingen, 
geeft lezingen en begeleidt 
stadswandelingen en excursies. 

GRONINGEN - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS

Maak kennis met beeldanalyse en oefen het visueel analyseren van kunstwerken. Na afloop 
van de cursus kijkt u anders naar beeldende kunst dan voorheen. Beeldanalyse is één van de 
vaardigheden die de kunsthistoricus hanteert bij het beoefenen van zijn vak. Het bevordert 
het kritisch, bewust en actief kijken naar kunstwerken. Door te analyseren en zelf te 
verwoorden wat u ziet, verscherpt u uw waarneming en krijgt u beter grip op het beeld.   

De cursus begint met het bespreken van de waardering en waarneming van kunstwerken 
aan de hand van de begrippen esthetiek en de mate van werkelijkheidsweergave. 
Vervolgens houden we ons ten aanzien van het waarnemingsproces bezig met interpretatie, 
de objectieve blik, extrapolatie, persoonlijke bagage en hoe het waarnemen werkt in onze 
hersenen. 
Aansluitend oefenen we het visueel analyseren van kunstwerken met afbeeldingen van 
beroemde schilderijen en sculpturen uit de kunstgeschiedenis middels de categorieën: 
compositie, perspectief, vormgeving, schriftuur, licht, kleur en materiaal en techniek. Daarbij 
wordt uitleg gegeven over de kunstenaars, de werken, de stijlen en de cultuurhistorische 
context.

Programma
Aan bod komt de beeldende kunst van onder andere: Bernini, Brancusi, Canova, Caravaggio, 
Cézanne, David, Degas, Delacroix, Donatello, Friedrich, Giacometti, Van Gogh, Kandinsky, 
Michelangelo, Mondriaan, Moore, Picasso, Pollock, Rafaël, Rembrandt, Rodin, Rothko, 
Rubens en Vermeer.    

Kijken is een kunst      

Visuele analyse van schilderijen 
en sculpturen      
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Cursusnummer
20ZG04

Docent
Drs. Agnes Schilder

Cursusvorm
Hoorcolleges (4 x), eens per 2 weken

Data
Maandag 11 mei, 25 mei, 8 juni en 
22 juni 2020

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Cursusmateriaal
Hand-outs

Uiterste inschrijfdatum
27 april 2020

Bijzonderheden
Deze cursus is een herhaling van 
de eerder aangeboden cursus in 
Friesland.

Agnes Schilder is psycholoog 
en als docent verbonden aan 
diverse onderwijsinstellingen 
waaronder 
de opleiding Toegepaste 
Psychologie van de 
Hanzehogeschool Groningen. Ze 
is onder de indruk van wat 
de (toegepaste) psychologie ons 
te bieden heeft en vertelt daar 
graag over. Voor meer informatie 
zie: www.acttoo.nl

In de psychologie wordt studie gemaakt van mensen en hun gedrag. Naast pogingen 
om de factoren te vinden die verschillen tussen mensen verklaren en ons daarmee in 
staat stellen hun gedrag te voorspellen (persoonlijkheidspsychologie) wordt er ook veel 
onderzoek gedaan naar hoe we gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Hoe zorgen we 
ervoor dat mensen zich goed gedragen in het verkeer, gezond leven, bepaalde producten 
kopen, abonnementen afsluiten, sociaal gedrag laten zien en zuiniger omgaan met 
energie?

In deze cursus bespreken we theorieën over gedrag en beïnvloeden van gedrag. Aan 
de hand van voorbeelden zien we hoe we enerzijds zeer makkelijk te beïnvloeden zijn. 
In de marketing wordt daar handig op ingespeeld. Anderzijds zijn er ook vele voorbeelden 
te vinden die aantonen hoe we soms juist totaal ongevoelig blijken te zijn voor 
de strategieën die anderen toepassen om iets van ons gedaan te krijgen. We blijken dan 
opeens behoorlijk onvoorspelbaar, heel lastig als je iets voor elkaar wilt krijgen.

De meeste aandacht in deze cursus gaat uit naar de vraag hoe ons gedrag beïnvloed 
wordt door anderen. Uiteraard is er ook aandacht voor het beïnvloeden van ons eigen 
gedrag: hoe zit het met onze eigen goede voornemens om iets in ons gedrag te 
veranderen? Denk aan gezonder leven, meer bewegen, allerlei voornemens die vaak zo 
moeilijk te realiseren zijn: wat kunnen we doen om ons eigen gedrag te veranderen?   

Programma
De colleges worden opgebouwd rondom een bepaald thema of één of meerdere theorieën 
die verwant aan elkaar zijn. Aan de orde komen: bewust en onbewust gedrag, nudging, 
theorie van gepland gedrag, stages of change-model en enkele andere bekende en minder 
bekende theorieën over gedrag(sverandering).
Dit aan de hand van veel voorbeelden vanuit onder andere de gezondheidspsychologie, 
marketing, verkeer, verslaving, energiegebruik en duurzaam gedrag, opvoeding.

Ik doe, ik doe …..wat jij ook doet?!     

Over beïnvloeden van gedrag      

GRONINGEN - MENS EN MAATSCHAPPIJ
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Cursusnummer
20ZG05

Docent
Drs. Hans de Man

Cursusvorm
Hoorcolleges (3x)

Data
Dinsdag en donderdag 
12, 14 en 19 mei 2020

Tijd
10.00-12.00 uur

Cursusprijs
€ 80,00

Cursusmateriaal
Hand-outs

Uiterste inschrijfdatum
28 april 2020

Hans de Man studeerde 
architectuur- en stedenbouw-
geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen 
en is werkzaam als zelfstandig 
architectuurhistoricus. Daarnaast 
is hij als docent verbonden aan 
diverse instellingen, waaronder 
ArtEZ academie van bouwkunst.

Hoewel er al eerder menselijke activiteiten waren, wordt er in de regel vanuit gegaan 
dat Kopenhagen in de twaalfde eeuw is gesticht. In 1167 bouwde bisschop Absalon een 
burcht op het kleine eilandje Slotsholmen, de plek waar zich nu de Christiansborg bevindt. 
De naam van deze prachtige hoofdstad Kopenhagen gaat terug op Købmandshavn wat 
koopmanshaven betekent. Er is nog steeds veel te zien uit het roemrijke verleden, maar 
daarnaast is de Deense hoofdstad ook een van de hipste steden als het gaat om moderne 
architectuur. Het is juist die combinatie die Kopenhagen zo aantrekkelijk maakt.

Architectuurhistoricus Hans de Man geeft in drie colleges een prachtig overzicht van de 
ontwikkeling van Kopenhagen door de eeuwen heen en plaatst de Deense hoofdstad in 
een breder perspectief. Welke positie nam de stad in als onderdeel van het Deense rijk en 
wat is er nog terug te zien van de Nederlandse invloed? Daarnaast zoomen we in op de 
ontwikkeling van het culturele leven in de stad tot en met het ontstaan van de hippie-
enclave Christiania. Er is ruimschoots aandacht voor de indrukwekkende musea in de regio 
Kopenhagen zoals het Statens Museum, de Carlsberg Glyptotek, ARKEN en natuurlijk het 
geliefde Louisiana Museum in Humlebæk. De laatste decennia profileert Kopenhagen zich 
steeds meer als het Mekka van de hedendaagse architectuur en design met Bjarke Ingels, 
de tovenaarsleerling van Rem Koolhaas, als stralend middelpunt. 

Kopenhagen     

De stad, de architectuur en de kunst      

GRONINGEN - KUNST EN CULTUURGESCHIEDENIS
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Cursusnummer
20ZG06

Docent
Drs. Hans de Man

Cursusvorm
Hoorcolleges (3x)

Data
Dinsdag en donderdag 
12, 14 en 19 mei 2020

Tijd
13.00-15.00 uur

Cursusprijs
€ 80,00

Cursusmateriaal
Hand-outs

Uiterste inschrijfdatum
28 april 2020

Hans de Man studeerde 
architectuur- en 
stedenbouwgeschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Groningen 
en is werkzaam als zelfstandig 
architectuurhistoricus. Daarnaast 
is hij als docent verbonden aan 
diverse instellingen, waaronder 
ArtEZ academie van bouwkunst.

Barcelona is een fantastische bruisende stad die kan rekenen op een nog altijd groeiende 
belangstelling. Begrijpelijk want Barcelona heeft talloze bezienswaardigheden als 
gebouwen en parken. Desondanks is lang niet iedereen op de hoogte van de geschiedenis 
en achtergrond van de Catalaanse hoofdstad.

Architectuurhistoricus Hans de Man geeft in drie colleges een prachtig overzicht van de 
ontwikkeling van Kopenhagen door de eeuwen heen en plaatst de Deense hoofdstad in 
een breder perspectief. Welke positie nam de stad in als onderdeel van het Deense rijk en 
wat is er nog terug te zien van de Nederlandse invloed? Daarnaast zoomen we in op de 
ontwikkeling van het culturele leven in de stad tot en met het ontstaan van de hippie-
enclave Christiania. Er is ruimschoots aandacht voor de indrukwekkende musea in de regio 
Kopenhagen zoals het Statens Museum, de Carlsberg Glyptotek, ARKEN en natuurlijk het 
geliefde Louisiana Museum in Humlebæk. De laatste decennia profileert Kopenhagen zich 
steeds meer als het Mekka van de hedendaagse architectuur en design met Bjarke Ingels, 
de tovenaarsleerling van Rem Koolhaas, als stralend middelpunt.

Programma 
1 Opkomst van een wereldstad
2 De wereld van Gaudi
3 Het moderne Barcelona 

Barcelona     

De stad, de architectuur en de kunst      
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Cursusnummer
20ZF07

Docenten
Drs. Saskia van Lier

Cursusvorm
Hoorcolleges (5x)

Data
Dinsdag 2 t/m 30 juni 2020

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Hand-outs

Uiterste inschrijfdatum
19 mei 2020

Bijzonderheden
Deze cursus wordt gegeven in 
Leeuwarden

Saskia van Lier (1978) heeft 
godsdienstwetenschap 
gestudeerd aan de RUG en is 
gespecialiseerd in christelijke 
kunst en kerkbouw. Als 
freelancer heeft ze enkele 
boeken geschreven, cursussen en 
lezingen gegeven en reizen en 
excursies begeleid.

Wanneer je een kerk betreedt, ontvouwt zich de hele heilsweg voor de goede verstaander. 
Je gaat letterlijk van erfzonde naar het Hemels Jeruzalem en onderweg wordt duidelijk 
met markeringen in kunst en architectuur de heilsweg aangegeven. In deze cursus 
verneemt u de katholieke kerngedachten over zonde en heil, ziet u deze terug in de kunst 
en vervolgens in het kerkinterieur.

In de twaalfde eeuw schreef abt Hugo van Sint-Victor een ‘rondleiding’ door de ark 
van Noach. Het was een fictieve rondleiding in een fictieve kerk, waarbij de kerk werd 
voorgesteld als ark van Noach. De bedoeling van de abt was om de heilsgeschiedenis te 
tonen en te laten zien dat een pad door de kerk vooral een spiritueel pad is, een pad naar 
het heil. 
Als je op Hugo van Sint-Victors wijze naar een kerk kijkt, kan er een wereld voor je open 
gaan. Aan de buitenzijde staat al gebeeldhouwd hoe God de wereld bedoeld heeft, en 
vooral welke plek de mens inneemt. In de kerk ontvouwt zich een pad van zonde en 
doop, langs heiligen en hulp, onder het oordeel door naar de hemel en het koor, waar de 
eucharistie wacht.

Programma 
1 Erfzonde en doop
2 Plichten, ken je plaats
3 Hulp onderweg van heiligen
4 Oordeel, de poort naar het heil
5 Hemels Jeruzalem in het koor

Op weg van erfzonde tot Hemels Jeruzalem     

Het kerkgebouw als een heilsweg      

FRIESLAND - GODSDIENSTWETENSCHAP EN RELIGIE
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Kunst is een vorm van reflectie. Met kunst geeft een cultuur zich rekenschap van zichzelf. 
In deze cursus gaan we belevend kijken naar kunst. We onderzoeken hoe kunst op ons 
werkt, wat het kijken naar een kunstwerk met ons doet: we gaan in gesprek met kunst. 
Dit doen we met behulp van Visual Thinking Strategies, een gestructureerde aanpak voor 
het (leren) kijken naar (moderne) kunst.

Door in gesprek te gaan met kunst, ontdekken we de betekenissen ervan en de vragen die 
erdoor opgeroepen worden. Bij dit onderzoek gebruiken we onszelf en elkaar als bron van 
informatie. Hierdoor kunnen we op verschillende niveaus meer inzicht krijgen in 
de werking van onszelf als cultuurdragers en beeldvormers.

Onze waarneming en ons geheugen zijn essentieel bij het zien van waar we naar kijken. 
Het oog werkt niet als een cameraregistratie. Vanaf het eerste moment dat we onze ogen 
open doen, interpreteren we. Een deel daarvan vindt onbewust plaats. We filteren de input 
die de werkelijkheid om ons heen ons onaflatend aanbiedt. Dit staat ons toe om snel 
en effectief informatie te verwerken en te handelen. Ze zijn als ‘best practices’ ingesteld 
door onze ervaringen en op basis van geleerde informatie uit ons verleden. Zowel ons 
geheugen als onze waarnemingsfilters zijn gevormd in wisselwerking tussen de cultuur 
waaraan we deelnemen en onze persoonlijke wederwaardigheden.

Wanneer we meer willen zien dan wat onze filters voor ons voorselecteren, zullen we 
moeten beginnen met meer tijd te nemen voor onze waarnemingen. We zullen langzaam 
moeten gaan kijken.

Programma 
Deze interactieve cursus bestaat uit drie bijeenkomsten waarin we gezamenlijk verschillende 
kunstwerken onderzoeken (die met een beamer worden geprojecteerd). De docent plaatst dit 
in een kader. De cursus is geschikt voor zowel beginnende kunstkijkers als gevorderden.

De cursus vertrekt enerzijds vanuit de inzichten van de Cultuur in de Spiegel-theorie van 
Barend van Heusden, anderzijds vanuit het onderzoek van Abigail Housen naar Esthetische 
Ontwikkeling. Beide zullen kort worden besproken. De nadruk ligt op het kijken naar kunst 
zélf. Tijdens de cursus geef ik gerichte literatuurtips in aansluiting op wat er aan de orde 
komt.

In gesprek met kunst      

De kunst van het (langzaam) kijken      

GRONINGEN - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS

Cursusnummer
20ZG08

Docent
Drs. Laurens Krüger

Cursusvorm
Werkcollege (3x)

Data
Donderdag 4, 11 en 18 juni 2020

Tijd
10.00-12.00 uur

Cursusprijs
€ 88,50

Cursusmateriaal
Digitale syllabus

Uiterste inschrijfdatum
21 mei 2020

Bijzonderheden
Maximaal 12 deelnemers, plaatsing 
op volgorde van inschrijving. 
Optioneel wordt een excursie naar 
een museum georganiseerd. Dit in 
samenspraak met de cursisten (niet 
inbegrepen in de cursusprijs).

Laurens Krüger studeerde 
Cultuurgeschiedenis. Zij is 
mede-organisator filosofisch 
café PhilosGroningen en 
ontwikkelt initiatieven op het 
gebied van kunstreflectie en 
creatieveontwikkeling, waarbij ze 
zich voedt vanuit de kunsten, de 
filosofie, literatuur en (cognitie-)
wetenschappen. Laurens 
studeert Kunsteducatie.

Email: Laurens@kijkjezien.nl 
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Emoties zijn van groot belang voor ons dagelijks functioneren en bepalend voor ons 
welbevinden. Ook worden emoties steeds meer zichtbaar in onze cultuur. Maar wat 
zijn emoties precies en welke emoties kunnen we onderscheiden? En weten we hoe ze 
inwerken op ons gedrag en welbevinden?

Niemand ontkent het enorme belang van emoties voor ons dagelijks functioneren en 
de belangrijke mate waarin zij bepalend zijn voor ons welbevinden. Sterker nog, meer 
en meer krijgen emoties een belangrijke plaats in onze cultuur: denk aan termen als 
emotionele intelligentie, emo-tv en de steeds kortere lontjes die mensen lijken te hebben. 
Daarnaast wordt benadrukt dat emoties een rol spelen in onze gezondheid. Dat betreft 
dan zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Maar wat zijn emoties precies 
en welke emoties worden onderscheiden. En weten we hoe ze inwerken op ons gedrag en 
welbevinden?

In deze cursus wordt de psychologie van emoties vanuit verschillende theoretische 
benaderingen behandeld, zoals vanuit evolutionaire, cognitieve, psychofysiologische en 
sociaal-psychologische invalshoeken. Ontwikkelingspsychologische aspecten en emoties 
in relatie tot specifieke contexten (zoals geheimen en emoties) worden besproken, 
alsmede specifieke emoties als angst, heimwee, nostalgie en jaloezie. Tenslotte wordt de 
relatie tussen emoties en ons lichamelijk en geestelijk welbevinden besproken.

Programma 
• Inleiding over gedrag
• Wat zijn emoties?
• Waarom hebben mensen emoties? Wat is het nut?
• Emoties vanuit verschillende gezichtspunten bezien
• Heimwee en nostalgie: twee handen op één buik?
• De relatie tussen emoties en lichamelijk en geestelijk welbevinden

De psychologie van emoties      

Wat mensen voelen en waarom      

GRONINGEN - MENS EN MAATSCHAPPIJ

Cursusnummer
20ZG09

Docent
Dr. Andreas Wismeijer

Cursusvorm
Tweedaagse cursus

Data
Donderdag 4 en vrijdag 5 juni 2020

Tijd
9.30-16.30 uur

Cursusprijs
€ 220,00

Cursusmateriaal
Hand-outs

Uiterste inschrijfdatum
21 mei 2020

Bijzonderheden
Cursusprijs inclusief koffie/thee 
tijdens de pauzes en 2 x eenvoudige 
lunch.

Andreas Wismeijer heeft 
na zijn afstuderen aan de 
Universiteit van Tilburg zes jaar 
aan de Vrije Universiteit van 
Barcelona gewerkt als docent 
en onderzoeker. Zijn onderzoek 
richt zich met name op de 
persoonlijkheidspsychologie en 
de relatie tussen het hebben van 
geheimen en welzijn.  
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Cursusnummer
20ZG10

Docent
Drs. Johan Holtrop

Cursusvorm
Hoorcolleges (3x)

Data
Maandag 15, 22 en 29 juni 2020

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 80,00

Cursusmateriaal
Hand-outs

Uiterste inschrijfdatum
1 juni 2020

Bijzonderheden
De powerpoints van deze cursus 
worden niet digitaal beschikbaar 
gesteld.

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus 
en werk(te) onder andere 
als tentoonstellingsmaker, 
criticus, schrijver en doceert bij 
verschillende instellingen, zoals 
het HOVO vanaf 1996. Daarnaast 
is hij gespecialiseerd in de 
relatie tussen beeldende kunst 
en het brein.  

  

Alma-Tadema was met zijn scènes van het gewone leven uit de antieke Oudheid zeer 
succesvol in Londen, het hart van het Britse wereldrijk, net als John W. Waterhouse die 
furore maakte met zijn virtuoze voorstellingen van legendes met mysterieuze vrouwen. 
Ook in Parijs, de hoofdstad van de kunst, waren de fijnschilders zoals de oriëntalist 
Jean-Léon Gérôme de best betaalde schilders van die tijd.

Door de industrialisatie veranderde West-Europa in de 2e helft van de 19e eeuw 
ingrijpend. De victoriaanse burgerlijke vorming en moraal én ontwikkelingen zoals de 
fotografie en moderne reproductietechnieken leidde tot een grote belangstelling voor 
gedetailleerde ‘correct weergegeven’ onderwerpen uit de geschiedenis en mythologie. 
Er ontstond een nieuwe klasse van superrijke ondernemers die op grote schaal kunst 
gingen verzamelen. Dat betekende een enorme impuls voor de kunstmarkt. Kunstenaars 
investeerden ook grote bedragen in de inrichting van hun villa’s wat in tijdschriften 
gepubliceerd werd waarmee schilders als Frederic Leighton en Alma-Tadema leidend 
werden in goede smaak en cultureel besef.    
Aan dat succes kwam abrupt een einde aan het begin van de 20e eeuw met de doorbraak 
van de moderne kunst en de catastrofale Eerste Wereldoorlog. Critici deden het victoriaanse 
schilderen af als behaagziek en verouderd, maar sinds de jaren tachtig is het tij gekeerd. 
The Lady of Shalott van Waterhouse is al jaren de best verkopende ansichtkaart van het 
Tate Britain.

Programma 
In deze cursus bespreken we de victoriaanse tijd en kunstwereld van Londen en Parijs met 
de belangrijkste schilders. Ook de wat modernere Amerikaan John Singer Sargent had zijn 
roots in de internationale victoriaanse wereld. Hij werd dé portrettist van de high society en 
artistieke kringen, eigenlijk de David Hockney van zijn tijd. Van de Franse schilders richtte 
James Tissot zich op de meer modieuze kant van de middenklasse zoals de haute couture. 
De kostbare lichaamsbedekkende, maar zeer verleidelijke japonnen reflecteerden het 
inkomen van de man. Verder zien we ook William Bouguereau wiens werk als eerste door de 
modernisten als kitsch werd bestempeld, maar zijn ‘nimfen’ blijken toch weer verrassend goed 
aan te sluiten bij de populaire cultuur van nu.

Salonschilders en de kunstwereld 
ten tijde van het Fin de siècle      

GRONINGEN - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS
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Het romantische Duitse liedrepertoire is nog altijd geliefd in de concertzalen en velen 
kennen de melodieën van o.a. Franz Schubert, Robert Schumann en Hugo Wolf. Minder 
aandacht krijgen de prachtige gedichten die deze componisten hebben geïnspireerd, 
van dichters als Goethe, Novalis, Eichendorf en Heine. De zomercursus behandelt die 
gedichten, hun achtergrond en betekenis.

De Duitse romantische periode begint rond 1770 met de ‘Sturm und Drang’-gedichten 
van Goethe, over de natuur, de liefde, het goddelijke,- en met muzikale mogelijkheden: 
helder en tegelijk diepzinnig, bovendien gekenmerkt door klankrijkdom en een uitdagend 
ritme. Deze kwaliteiten zullen de romantische poëzie blijven bepalen; ook gedichten van 
o.a. Friedrich Schiller, Novalis Ludwig Uhland Heinrich Heine en Joseph von Eichendorff 
lenen zich uitstekend voor toonzetting; ze vormen de grondstof van de beroemde Duitse 
liedtraditie. 
De cursus zal bekende en minder bekende liederen behandelen, van Gretchen am Spinnrade 
(een intiem én weids-tragisch gedicht van Goethe, geniaal getoonzet door Schubert) tot 
een veel minder bekende ballade als Graf Eberstein van Ludwig Uhland, op muziek van 
Carl Loewe. Steeds zal de docent een introductie geven op de dichter en de context van 
het gedicht. 
Uiteraard wordt iedere bespreking afgesloten met het luisteren naar de muziek. De 
benadering is echter niet muziekwetenschappelijk; de cursus is gericht op de tekst en 
context van de gedichten.

Programma 
1 Johann Wolfgang von Goethe (o.a. Über allen Gipfeln, Gretchen am Spinnrade, 
 Mignon-Lieder, Erlkönig – tevens enkele minder bekende gedichten/liederen). 
2 Friedrich Schiller (o.a. An die Freude, Die Götter Griechenlandes) - 
 Novalis (o.a. Hymnen an die Nacht).
3 Joseph von Eichendorff (o.a. Mondnacht, Zwielicht) - 
 Ludwig Uhland (o.a. Graf Eberstein, Des Sängers Fluch).
4 Wilhelm Müller (Winterreise – cyclus getoonzet door Franz Schubert) - 
 Heinrich Heine (o.a. Dichterliebe, Belsatzar, Loreley).

GRONINGEN - TAAL EN LITERATUUR

Liederen van de Duitse Romantiek      

Gedichten op muziek – 
wat zeggen ze?      

Cursusnummer
20ZG11

Docent
Drs. Michiel Hagdorn

Cursusvorm
Hoorcolleges (4x ) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Dinsdag 30 juni – vrijdag 3 juli 
Dinsdag 7 juli – vrijdag 10 juli 2020

Tijd
10.30 – 13.00 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Cursusmateriaal
De behandelde gedichten zijn 
opgenomen in de syllabus. Syllabus, 
verkrijgbaar bij de docent (€ 10)

Uiterste inschrijfdatum
16 juni 2020

Bijzonderheden
In mei en juni organiseert Michiel 
Hagdorn reizen naar Weimar en 
Lübeck. Informatie op de website 
www.michielhagdorn.nl en bij de 
docent.

Michiel Hagdorn is 
literatuurwetenschapper. Sinds 
1997 doceert hij aan meerdere 
instellingen, waaronder HOVO. 
Hij beschouwt kunstwerken 
altijd in de historische, 
intellectuele en culturele 
context.   
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Inschrijving
U schrijft zich in via de website 
www.hovonoordnederland.nl. 
Na het aanmaken van een eigen 
account kunt u zich inschrijven voor de 
cursus(sen) van uw keuze. 
Na uw inschrijving ontvangt u per mail 
een bevestiging van uw inschrijving en 
de factuur. 
Via uw eigen account heeft u inzage in 
alle informatie betreffende uw cursus.

Cursuskosten
De cursusprijs, en de eventuele kosten 
van het cursusmateriaal, staan vermeld 
bij de desbetreffende cursus.
Met de inschrijving voor de cursus gaat u 
een betalingsverplichting aan. De factuur 
ontvangt u meteen bij uw inschrijving.  
U kunt het bedrag voldoen door via 
IDeal te betalen of door overmaking van 
het bedrag, onder vermelding van het 
factuurnummer, vóór de op de factuur 
vermelde uiterste betaaldatum. 

Wachtlijst
Bij elke cursus staat een uiterste 
inschrijfdatum. Deze datum is de peil-
datum waarop wordt bepaald of een 
cursus, gezien het aantal inschrijvingen, 
door kan gaan. 
Het gebeurt regelmatig dat een cursus al 
ruim voor de uiterste inschrijfdatum vol 
zit. U kunt zich dan laten plaatsen op de 
wachtlijst. U ontvangt bericht als er een 
plaats vrijkomt. Als ook de wachtlijst vol 
zit, kunt u zich niet meer aanmelden. 

Annulering
U kunt een cursus annuleren tot de 
in de cursusgids vermelde uiterste 
inschrijfdatum. Er worden dan 
wel administratiekosten (€ 15,-) in 
rekening gebracht. Het eventueel 
al betaalde cursusgeld (minus de 
administratiekosten) wordt dan aan u 
terugbetaald. Bij een annulering binnen 
twee weken voor aanvang van de cursus 
wordt 50% van de cursusprijs bij u in 
rekening gebracht.
Vanaf de dag voor aanvang van de cursus 
is annuleren niet meer mogelijk. 
Annuleren kan alléén schriftelijk, via de 
mail of per brief, onder vermelding van 
uw eigen gegevens en de titel en code 
van de cursus. 
Als een cursus door onvoldoende 
aanmeldingen niet door kan gaan, sturen 
we u zo snel mogelijk na de peildatum 
(de uiterste inschrijfdatum) bericht. 
In andere gevallen, bijvoorbeeld bij 
ziekte van de docent, laten we dat per 
omgaande weten.
Als een cursus geen doorgang vindt, krijgt 
u het reeds betaalde cursusgeld uiteraard 
z.s.m. teruggestort. 

Korting op de cursusprijs
Indien nodig kunt u van het Steunfonds 
HOVO Noord-Nederland een korting op 
het cursusgeld krijgen voor één cursus 
per programma. Er is geen korting 
mogelijk op het cursusmateriaal. Bij een 
bruto gezinsinkomen lager dan € 19.000,-
per jaar is een korting mogelijk van 
40% op de in de studiegids genoemde 
cursusprijs. Bij uw kortingsaanvraag dient 
u een financieel bewijsstuk waaruit uw 
jaarinkomen is af te leiden, mee te sturen. 
De schriftelijke aanvraag voor de korting, 
met bewijsstuk, dient voor de uiterste 
inschrijfdatum bij ons aanwezig te zijn. 
Het kortingsbedrag ter hoogte van 
40% van het door u vooruitbetaalde 
cursusgeld wordt dan aan u overgemaakt. 

Aansprakelijkheid
De in de studiegids vermelde gegevens 
kunnen aan wijzigingen onderhevig 
zijn zonder dat het bestuur van HOVO 
Noord-Nederland hiervoor aansprakelijk 
gesteld kan worden. HOVO Noord-
Nederland kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade aan personen en/
of eigendommen, noch voor vermissing 
van persoonlijke goederen, door welke 
oorzaak dan ook ontstaan voor, tijdens 
en na de door HOVO Noord-Nederland 
georganiseerde activiteiten.

Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden



Bezoekadres
Oude Boteringestraat 34
9712 GK  Groningen
kamer 0014

Postadres
Postbus 72
9700 AB  Groningen

Telefoon: (050) 363 65 97
E-mail: hovo@rug.nl

Openingstijden secretariaat
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.00 uur

www.hovonoordnederland.nl

Vrienden van 
HOVO Noord-Nederland

Vrienden van HOVO N-N: 
ontmoeten elkaar door deel te nemen 
aan voor hen georganiseerde lezingen 
zoals: 
• op 15 november 2019 in Leeuwarden
• op 6 maart 2020 in Groningen 
• op 21 april 2020 met een   
 museumexcursie
en ontvangen enkele malen per jaar 
een informatieve Vriendenpost.

Vrienden ondersteunen HOVO door:
• adviezen uit te brengen aan  
 het bestuur van HOVO N-N
• een bijdrage te leverenaan   
 de bekendheid van HOVO N-N
  door het verspreiden van informatie  
 (flyers en studiegidsen) en mond- 
 op-mondreclame;
• gastheer/vrouw te zijn bij 
 een bijzondere cursus.

Meld u aan als lid van de Vrienden 
van HOVO Noord-Nederland door 
een mail te sturen aan secretariaat@
vriendenhovogroningen.nl 
o.v.v. naam en adres. 

De vriendenbijdrage is 
minimaal € 20,00.


