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Sluitingen

We hopen vanaf 1 september 2020 
de normale kantooruren (9-12 uur) te 
kunnen hervatten. 

Tijdens de herfstvakantie (12-16 oktober) 
is het secretariaat gesloten.

Voor updates zie de website: 
www.hovonoordnederland.nl

https://hovonoordnederland.nl/


In deze cursusgids vindt u zoals gebruikelijk het cursusaanbod voor het komende 
half jaar. Door de bijzondere omstandigheden ten gevolge van de coronauitbraak wordt de  
informatie in deze gids u ditmaal evenwel met het nodige voorbehoud gepresenteerd. 
Aan de inhoud van de aangeboden cursussen zal niets veranderen maar de corona-
maatregelen zullen het soms onmogelijk maken om de cursus op precies dezelfde wijze 
als voorheen te geven en misschien zal het in bepaalde gevallen helemaal niet mogelijk 
zijn om een cursus doorgang te laten vinden. Bij het geven van de cursus worden uiteraard 
alle voorgeschreven coronamaatregelen in acht genomen.

Cursus met beperkte groepsgrootte en/of online
Het is waarschijnlijk dat de groepsgrootte bij veel cursussen beperkt zal moeten worden, 
óók als er geen maximaal aantal deelnemers vermeld staat. Als er slechts een beperkt 
aantal mensen kan worden toegelaten tot een cursus, dan geldt de regel ‘plaatsing op 
volgorde van aanmelding’.
Vaak zal een cursus ook online worden aangeboden, naast de ‘normale’ cursusvorm op 
locatie. U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u de cursus eventueel of zelfs bij 
voorkeur online wilt volgen. 
 
Restitutie van cursusgeld
Wanneer u zich heeft opgegeven voor een cursus en deze kan, om welke reden dan ook, 
niet doorgaan, dan ontvangt u het volledige cursusgeld terug. 
Ook als de cursus uiteindelijk alleen online wordt gegeven, maar u hebt aangegeven 
hiervan geen gebruik te willen maken, ontvangt u uw cursusgeld terug.

Zomer Academie
Door de coronamaatregelen heeft ons cursusaanbod in het grootste deel van het voorjaar 
en de zomer geen doorgang kunnen vinden. Vijf korte cursussen die later in de zomer 
beginnen vindt u als ‘Zomeracademie’ op pagina 6. Meer informatie over deze cursussen 
vindt u op de website. 

Kijk altijd eerst op de website!
Gezien de huidige situatie is het  verstandig om altijd te kijken of er veranderingen zijn bij 
de cursus waarvoor u zich in wilt schrijven.  
Daarnaast zullen we meer gebruik gaan maken van de website voor het onder de aandacht 
brengen van lezingen of online colleges.   

We hopen u ook dit seizoen te kunnen verwelkomen bij een van onze cursussen en zullen 
ons uiterste beste doen om deze, in een veranderde wereld,  goed te laten verlopen. 

Namens bestuur en medewerkers HOVO Noord-Nederland
Jacqueline Kampman, directeur

De gevolgen van de coronamaatregelen 
voor HOVO Noord-Nederland 
Kijk voor het laatste nieuws altijd eerst op de website

Voor de meest actuele informatie:
www.hovonoordnederland.nl

https://hovonoordnederland.nl/
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Algemeen/multidisciplinair
Grenzkontakte – Een cursus voor Nederlanders en Duitsers 10
Kunstmatige Intelligentie – Een vloek of een zegen? 11

Filosofie 
Perspectieven op geluk – Over genieten, zelfontplooiing, zingeving en liefde 12
De utopie van de vrije markt – Een filosofische beschouwing van Ayn Rand’s  boek 'Atlas shrugged' 13
Hannah Arendt, Het leven van de Geest Deel I – Denken en willen 14

Geschiedenis en archeologie
De andere Gouden Eeuw van Occa Johanna Ripperda – Een persoonlijke rondreis langs verre oorden 15
Joods verleden in Midden Europa  - Een historische reis langs 5 hoofdsteden 16
Nederland in de Tweede Wereldoorlog - Oude en nieuwe visies in hun historische verband'  17
Spaanse burgeroorlog - De ‘vergeten’ prelude tot WO II 18
De Vietnam Oorlog: Koude Oorlog in de Tropen? - Een slepend regionaal conflict met mondiale gevolgen 19
Berlijn en de Tweede Wereldoorlog - Nadenken over ‘herinneringsplekken’ in de Duitse hoofdstad 20
Het land van Toetanchamon - Inleiding in de geschiedenis en de cultuur van het Oude Egypte 21
Keltische cultuurgeschiedenis: van Hallstatt tot Halloween - Een Europese cultuurreis van 2500 jaar 22
 
Godsdienstwetenschap
Het kerkgebouw als heilsweg - Van Erfzonde tot Hemels Jeruzalem 23

Kunst- en cultuurgeschiedenis 
Beeldende kunst en onze hersenen 24
Kijken is een kunst - Visuele analyse van schilderijen en sculpturen 25
Vrouwen in de kunst deel II. 19e en 20e eeuw - Vervolg op de cursus Vrouwen in de Kunst 16e-20e eeuw 26
Stedentrip (II) Flaneren door de kunstgeschiedenis - ‘Hier komt men om te sien, en om gesien te zijn’ 27 
Beauty and the Beast - Schoonheid, lelijkheid en het groteske vóór 1800 28
 
Mens en maatschappij 
Seksualiteit; kaleidoscoop en grabbelton - Over de variabiliteit van doen en denken over seks en liefde    29 
De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur - Een reis van 6 miljoen jaar 30

Muziek en theater 
Dimitri Sjostakovitsj – een componistenportret 31 
‘The criterion must be humility’ – Arvo Pärt, Minimal Music en Nieuwe spiritualiteit  32
De verbindende factor: dirigent en/of bassist?  33

Natuurwetenschap en wiskunde 
Stenen kunnen spreken; introductie in de Geologie – Geschiedenis van de geologie.   34 
Relativiteit – Een idee dat ons beeld van de natuur heeft veranderd. 35
Verstikte Natuur – Het stikstofdossier in biologisch perspectief 36

Taal en literatuur 
Latijn - Vervolgcursus  37 
Goede boeken over slechte tijden - De naoorlogse periode in de actuele Estische, Finse en Duitse literatuur  38 
Johann Wolfgang Goethe - Sturm und Drang - Klassik - Faust 39
Autobiografisch schrijven - Van herinneringen naar een goed leesbaar verhaal 40 
Verhalen én gedichten schrijven - Bent u verteller of poëet? 41
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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.

Cursus met beperkte groepsgrootte en/
of online
Als er slechts een beperkt aantal mensen 
kan worden toegelaten tot een cursus, 
dan geldt de regel ‘plaatsing op volgorde 
van aanmelding’.
In een aantal gevallen zal een cursus 
ook online worden aangeboden, naast de 
‘normale’ cursusvorm op locatie. Als het 
niet anders mogelijk is zal een cursus 
alléén online worden aangeboden.

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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Programma Zomer Academie 2020
Voor meer informatie en inschrijven zie: www.hovonoordnederland.nl

Liederen van de Duitse Romantiek      
Gedichten op muziek – wat zeggen ze?      
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.

Cursusnummer
20A-01

Uiterste 
inschrijfdatum
16 juni 2020

Ik doe, ik doe …..wat jij ook doet?!     
Over beïnvloeden van gedrag            
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 
en gezond leven?

Cursusnummer
20A-02

Uiterste 
inschrijfdatum
21 juli 2020

Entomologie in ecologisch én milieu perspectief      
Veldcursus Drentse insecten      
Met de veldcursus 'Drentse insecten' stapt u als Erik en het groot 
insectenboek” in de bijzondere wereld van mieren, kevers, libellen, 
vlinders en nog veel meer. Naast drie inleidende colleges gaat 
u op stap om samen met de docent insecten te ontmoeten en 
te bestuderen.De veldcursus Drentse insecten is opgezet als 
kennismakingscursus met insecten maar ook als verdieping en 
uitbreiding na de herfstcursus entomologie (2019). 

Cursusnummer
20A-03

Uiterste 
inschrijfdatum
28 juli 2020

Acker Stratinghs geologische kaart van Groningen, 1837      
De grond onder onze voeten      
Na de Franse Tijd ontstond een groeiende belangstelling voor 
natuurwetenschappen. Zo werden aan de Groninger Universiteit 
nieuwe leerstoelen voor Natuurlijke Historie en Landhuishoudkunde 
ingesteld. Wetenschappers en burgers troffen elkaar in genootschappen 
waar geologische en archeologische onderwerpen aan de orde 
kwamen. Dankzij samenwerking met de overheid verscheen in 1837 
een geologische kaart van de provincie Groningen waarop de 
grondsoorten zijn ingekleurd en 120 wierden voorkomen, de 
vroegste bodemkaart die we kennen

Cursusnummer
20A-04

Uiterste 
inschrijfdatum
12 augustus
2020

Geschiedenis van Duitslands culturele kleinood      
Weimar, symbool van de Duitse ‘Geist’ 
Het stadje Weimar heeft grote symbolische betekenis voor 
Duitsland: tegenover de 'Macht' in Berlijn representeert het 
de idealistische traditie van de 'Geist'. De cursus behandelt deze 
traditie in Weimar, van de Reformatie en de Weimarer Klassik tot en 
met de werkzaamheid van het Nietzsche-archief en de nazi-periode.

Cursusnummer
20A-05

Uiterste 
inschrijfdatum
4 augustus 
2020

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/93-liederen-van-de-duitse-romantiek
https://hovonoordnederland.nl/cursussen/93-liederen-van-de-duitse-romantiek
https://hovonoordnederland.nl/cursussen/84-ik-doe-ik-doe-wat-jij-ook-doet
https://hovonoordnederland.nl/cursussen/84-ik-doe-ik-doe-wat-jij-ook-doet
https://hovonoordnederland.nl/cursussen/98-veldcursus-drentse-insecten
https://hovonoordnederland.nl/cursussen/98-veldcursus-drentse-insecten
https://hovonoordnederland.nl/cursussen/108-de-grond-onder-onze-voeten
https://hovonoordnederland.nl/cursussen/108-de-grond-onder-onze-voeten
https://hovonoordnederland.nl/cursussen/99-weimar-symbool-van-de-duitse-geist-cursus-in-friesland
https://hovonoordnederland.nl/cursussen/99-weimar-symbool-van-de-duitse-geist-cursus-in-friesland
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GRONINGEN - ALGEMEEN/MULTIDISCIPLINAIR 

Een cursus voor Nederlanders en Duitsers 
Grenzkontakte

GRONINGEN - ALGEMEEN/MULTIDISCIPLINAIR 

Cursusnummer
20N-1G01

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Anja van Berkum

Cursusvorm
Vijf verschillende dagen (tien 
colleges) in Oldenburg, Groningen 
en Leer. College op de ochtend en 
de middag.

Data
29 september, 13 oktober, 
3 en 17 november en 1 december 
2020

Tijd
10.30-12.00 uur en 14.00-15.30 uur

Cursusprijs
€ 155,00

Uiterste inschrijfdatum
15 september 2020

Bijzonderheden
Voor deze cursus kunnen zich 
een gelijk aantal deelnemers van 
Duitse en van Nederlandse zijde 
inschrijven.

In het kader van de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg worden al meer dan twintig jaar activiteiten 
voor senioren aan beide universiteiten georganiseerd. In 1988 brachten 'Gasthörende' 
aan de universiteit van Oldenburg voor het eerst een bezoek aan de Seniorenacademie 
Groningen (tegenwoordig HOVO Noord-Nederland). Er volgden meer ontmoetingsdagen, en 
vervolgens seminars en excursies. Vanaf 2000 is er zelfs een gemeenschappelijke cursus, 
Grenzkontakte.

'Grenzkontakte' is een cursus met thema's uit verschillende vakgebieden. De voertaal is 
Duits. De cursus vindt plaats op vijf dinsdagen: een dag aan de universiteit van Oldenburg, 
een in Groningen en drie keer in het sfeervolle Leer. Tussen de middag is er genoeg tijd om 
met elkaar van gedachten te wisselen. Een werkgroep, bestaande uit Ettine Beyrau, Toos 
Vedder, Elisabeth Olle en Gerhard Vedder, organiseert of coördineert elk voorjaar meerdere 
eendaagse excursies. Alle Grenzkontaktedeelnemers kunnen excursiebestemmingen 
voorstellen en vervolgens i.s.m. de werkgroep organiseren. 
Omdat de coördinator in Oldenburg in 2021 met pensioen gaat en degene in Groningen 
dat al is, zal deze cursus dit najaar voor het laatst worden aangeboden.

Programma
Dinsdag 29 september 2020 (Oldenburg) 
10.30 - 12.00 uur: Prof. Dr. Andrea Strübind, “I want you to be first in love”- Martin Luther King 
– Erinnerung, Inspiration, Erbe. 
14.00 - 15.30 uur: Prof. Dr. Stefan Müller-Doohm (em.), Theodor W. Adorno als öffentlicher 
Aufklärer 

Dinsdag 13 oktober 2019 (Groningen, Gebouw Vrijmetselaars)
10.30 - 12.00 uur: Dr. Theo Boer, Sterbehilfe in den Niederlanden und in Deutschland
14.00 – 15.30 uur: Dr. Gerhard Kirfel, Nederland – Waterland: Umgang mit Wasser in 
der Diskussion. Beispiele zum Küstenschutz und zu Poldern aus geografischer Sicht 

Dinsdag 3 november 2020 (Leer) 
10.30 uur -12.00 uur: Dr. Henk Harbers, Dogmatische Elemente im Denken des “freien Geistes” 
Nietzsche? Plädoyer für eine kritische Lektüre  
14.00 – 15.30 uur: Menna Hensmann, Liesel Aussen 

Dinsdag 17 november 2020 (Leer) 
10.30 – 12.00 uur: Arja Olthof, Was bringt uns Platt? 
14.00 – 15.30 uur: Sabine Lutkat, Frau Holle, Cailleach & Co – Gestalten der dunklen 
Jahreszeit in Märchen, Sagen und Mythen 

Dinsdag 1 december 2020 (Leer)
10.30 – 12.00 uur:Prof. Dr. Antje Sander, Die Zeit der Häuptlinge. Herrschaft und Kultur auf 
der ostfriesischen Halbinsel im Spätmittelalter 
14.00 – 15.30 uur: Dr. Christiane Brokmann-Nooren, Nichts bleibt für immer: Vergänglichkeit 
als Grunderfahrung und großes Thema unseres Lebens

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/148-grenzkontakte
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GRONINGEN - NATUURWETENSCHAP

Cursusnummer
20N-1G02

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docenten
Cees Smit Sibinga en 
Maarten Broekers

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

Data
Donderdag 29 oktober t/m 
3 december 2020

Tijd
14.00-16.30 uur

Cursusprijs
€ 155,00 

Cursusmateriaal
Syllabus, inbegrepen in 
de cursusprijs 

Uiterste inschrijfdatum
8 oktober 2020

Bijzonderheden
Deze cursus komt voor uit de 
SAS, een samenwerking van (oud)
docenten van RUG en hogescholen. 

De impact op de gezondheidszorg 
Kunstmatige Intelligentie –  
Een vloek of een zegen?   

Met zelfbewustzijn en intelligentie denken wij uniek en superieur te zijn in onze wereld. 
Maar gaat dit zelfbeeld nu bedreigd worden door de snelle opkomst van kunstmatige 
intelligentie? Wat is feit en wat is fictie? Zijn er zegeningen en bedreigingen? Neemt een 
intelligente computer onze rol over? Deze cursus geeft u inzicht.. 

Kan de computer ooit de denkkracht van de mens evenaren? Je kunt het je bijna niet 
voorstellen, maar toch wordt er bijna dagelijks bericht over de razendsnelle ontwikkeling 
van kunstmatige oftewel artificiële intelligentie (AI). 
Maar wat is intelligentie nu precies en hoe zou een computer intelligent kunnen zijn? 
Bij de mens wordt het gezien als een verschijnsel waarbij ons brein, een gigantisch 
netwerk van hersencellen (neuronen), een centrale rol speelt. In computers tracht men dit 
op beperkte schaal na te bootsen (simuleren) met algoritmen en simulatie van neurale 
netwerken. Hierbij worden termen gebruikt als ‘machine learning’ en ‘deep learning’.  

Deze cursus behandelt bovengenoemde begrippen en de vele toepassingen binnen de 
gezondheidszorg, maar ook in zelfrijdende auto’s en moordende robots. De vraag rijst of AI 
uiteindelijk een vloek of een zegen zal blijken te zijn. Streeft de mens zichzelf voorbij of 
blijft de mens de bepalende heerser?

Colleges (2 lezingen per collegemiddag)

Deel 1 – Intelligentie – al dan niet kunstmatig? Zegewagen of Paard van Troje? 
 1 De menselijke intelligentie – hoe werkt het? 
 2 Geschiedenis van AI; hoe werkt het, wat is ‘machine en deep learning’, leert AI ons iets  
  over het menselijk brein? 
 3 Uitdagingen van AI in medische toepassingen; hoe verhoudt AI zich tot menselijke  
  intelligentie en kan AI de menselijke intelligentie overstijgen? 
 4 Toepassingen van AI in de wapenindustrie, en transport (zelfrijdende auto’s). 

Deel 2 – Toepassingen in de Gezondheidszorg. 
 5 Gezondheidszorg en AI: Waar gaat het om? 
 6 AI en het ziekenhuis – rol van ‘big data’ en wat is er zoal voor nodig? 
 7 De rol van robots – heelkunde, verpleging, thuiszorg. 
 8 AI en kunstledematen; toepassing in de bewegingsleer. 
 9 AI in de diagnostiek en behandeling; vroegdiagnostiek en gepersonaliseerde   
  behandeling – vergroting van genezingskansen? 
10 Specialistische mogelijkheden – cardiologie, diabeteszorg, gastro-enterologie,   
  intensive care. 
11 Hoe centraal staat de mens (patiënt) en wat is de plaats van de arts en verpleegkundige? 
12 AI en mensenrechten: Privacy, aansprakelijkheid en andere juridische aspecten.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/147-kunstmatige-intelligentie-een-vloek-of-een-zegen
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GRONINGEN - FILOSOFIE  

Cursusnummer
20N-1G03

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Edward van der Tuuk

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

Data
Dinsdag 22 september t/m 
1 december 2020, 13 oktober vervalt

Tijd
10.30-12.30 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Digitale syllabus en ander 
cursusmateriaal wordt geplaatst 
op: https://levensfilosofieoostwest.
wordpress.com

Uiterste inschrijfdatum
8 september 2020

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

Volgens het World Happiness Report staat het bruto nationaal geluk van de Nederlanders 
in de top 5. Toch krijgt meer dan een kwart van de volwassenen ooit in hun leven te maken 
met een depressie en stijgt het gebruik van anti-depressiva al jaren.Hoe rijmen we dit? 
En wat is geluk eigenlijk?

Gedurende de 20e eeuw heeft de psychiatrie zich ontwikkeld tot een klinische wetenschap 
die zich vooral richt op de pathologische kanten van de menselijke psyche en het 
reduceren van psychisch leed. De afgelopen decennia zien we echter een toenemende 
aandacht voor de rol van betekenis- en zingeving in het psychisch welzijn van mens 
en samenleving. De klacht-gerichte psychiatrie wordt steeds meer aangevuld met 
oplossingsgerichte benaderingen, zoals de positieve psychologie, mindfulness, acceptance 
and commitment theory (ACT), en zelf-determinatie-theorie (ZDT), die zich minder 
richten op gebreken, en meer op waarden en kwaliteiten. Ook wordt het functioneren van 
het individu meer geplaatst in de context van zijn leven met anderen binnen 
een omgeving waaraan hij deels zijn waarden en identiteit ontleent. En zo vullen 
inzichten vanuit de psychologie en de levensfilosofie elkaar steeds meer aan. 

Programma  
In 10 colleges zullen we het thema geluk onderzoeken vanuit filosofische en psychologische 
invalshoeken.
• De bio-chemie van geluk: is geluk reduceerbaar tot genetische opmaak en stofjes in 
 het brein? 
• Wat is de rol van genot en plezier, en van deugd en discipline in de persoonlijke   
 ontwikkeling? 
• Kunnen we spreken over ‘de zin van het leven’, of moet ieder voor zich zin in zijn of haar  
 leven creëren? 
• Vinden we betekenis in datgene waaraan we hechten, of is onthechting een voorwaarde  
 voor zingeving? 
• Heeft zin betrekking op ons gevoelsleven en onze beleving, of speelt vooral de ratio 
 een belangrijke rol? 
• Is zin iets dat we kunnen nastreven, of komt het op ons pad door datgene wat we in ons  
 leven toelaten? 
• In hoeverre hebben liefde en sociale verbinding te maken met geluk en zingeving? 
• Wat kunnen we leren van antieke stromingen als het stoïcisme, taoïsme, boeddhisme en  
 de deugd-ethiek? 

Over genieten, zelfontplooiing, zingeving en liefde 
Perspectieven op geluk      

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/153-perspectieven-op-geluk-cursus-in-groningen
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Cursusnummer
20N-1G04

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Petra Bolhuis 

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

Data
Woensdag 23 september t/m 
2 december 2020, 14 oktober vervalt

Tijd
10.00-12.15 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
In het college gebruik van: Hans 
Achterhuis, De utopie van de vrije 
markt, Lemniscaat 2010. 
Maar natuurlijk kunt u ook het werk 
van Ayn Rand zelf lezen.

Uiterste inschrijfdatum
9 september 2020

Drs. Petra Bolhuis studeerde 
filosofie aan de RUG. Met haar 
echtgenoot drs. Theo Meereboer 
is zij al vele jaren als docent 
bij HOVO Noord-Nederland 
werkzaam.

Een filosofische beschouwing van Ayn Rand’s  boek 'Atlas shrugged'

De utopie van de vrije markt

In Amerika is het boek van Ayn Rand 'Atlas shrugged' het best verkochte boek na de bijbel. 
Milton Friedman en Alan Greenspan waren adepten van het gedachtegoed van Rand. 
Verplichte kost dus, wanneer we zicht willen krijgen op het mens- en wereld beeld achter 
het neoliberalisme.

Vandaag de dag is er steeds meer kritiek te beluisteren op het neoliberale vrije marktdenken, 
maar zelden hebben mensen kennis genomen van het gedachtegoed van Rand. Alleen 
maar vóór- of tegenstander zijn van het vrijemarktdenken doet onrecht aan het gegeven 
dat deze ideologie de politiek van landen en hele werelddelen heeft vormgegeven. Trump 
nu en MargaretThatcher in het verleden, werken vanuit deze ideologie. Juist nu er meer 
ruimte ontstaat voor kritiek, is het belangrijk om te weten wat de verleiding was en is van 
deze ideologie en op welke problemen het een antwoord dacht te zijn, voor we kunnen 
beschrijven wat de onbedoelde en onverwachte effecten ervan zijn.

Programma  
• Wat is de rol en betekenis van een utopie of een distopie.
• De voorziene en onvoorziene gevolgen van het mensbeeld van Rand.
• Denken over het kapitalisme: Locke, Smith, Marx en Keynes.
• De realisering van de vrije markt: Hayek Friedman en Luyendijk 
• De ontsporing van de vrije markt en de opkomst van alternatieven. Piketty’s Kapitaal en  
 ideologie, de Donuteconomie van Kate Raworth en Bregmans Gratis geld voor iedereen. 

GRONINGEN - FILOSOFIE  

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/139-de-utopie-van-de-vrije-markt
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Cursusnummer
20N-1G05

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Petra Bolhuis 

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

Data
Woensdag 23 september t/m 
2 december 2020, 14 oktober vervalt

Tijd
14.00-15.30 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Hannah Arendt, Denken, het leven 
van de geest en Willen, het leven 
van de geest. Uitgeverij Klement en 
Pelckmans 2012_ ISBN 978 90 8687 
101 8 en 2014_ 978 90 8687 1421. 
Let op: andere drukken bevatten niet 
de extra teksten die de vertalers 
hebben toegevoegd en die wel 
in het college aan de orde zullen 
komen.
Powerpoints en extra informatie op 
www. Maieutiek.nl

Uiterste inschrijfdatum
9 september 2020

Drs. Petra Bolhuis studeerde 
filosofie aan de RUG. Met haar 
echtgenoot drs. Theo Meereboer 
is zij al vele jaren als docent 
bij HOVO Noord-Nederland 
werkzaam.

Wat is denken? Hoe controleren we onze denkinhoud? Hoe verhoudt onze individuele 
denkactiviteit zich tot de anderen en de wereld van de verschijnselen? Arendt schrijft; 
“ Er zijn geen gevaarlijke gedachten; het denken zelf is gevaarlijk(…). Toch ziet zij het 
menselijk leven zonder denken als onleefbaar.

In haar laatste werk keert Arendt terug naar de vraag 'wat is denken' en vooral 'wat zou 
denken moeten zijn', om een gereedschap te kunnen vormen om moreel te handelen. 
Juist vandaag de dag in een tijd van nihilisme en cynisme, waarin waarheid en autoriteit 
niet langer richting gevend kunnen zijn voor het goede,  is haar analyse van denken van 
het grootste belang. Wat is de rol van het denken en welke invloed heeft willen en hoe 
komt het oordelen tot stand. Dat zijn de thema’s die ze tot aan haar dood heeft doordacht. 
Denken brengt ze nog zelf uit, Willen is door haar geschreven, maar na haar dood 
uitgebracht, Oordelen is geschreven op basis van haar voorwerk van het boek bestaande 
uit colleges over het oordeelsvermogen bij Kant.

In twee los van elkaar te volgen, maar duidelijk gekoppelde cursussen in 2020 en 2021, 
volgen we de analyses van Arendt en plaatsen die in een hedendaagse context.

Programma
• Wat Arendt ziet als de taak van de filosofie en haar complexe relatie tot het concept  
 denken.   
•  Denken en onnadenkendheid, de banaliteit van het kwaad en het goede denken. 
 De fout van met name intellectuelen om de zuivere concepten te verkiezen boven 
 de weerbarstige realiteit. 
•  Denken en de ontmoeting met de wereld en het denken van de ander(en). Socrates en  
 het ‘Stop en denk!’ als opdracht van mensen. 
•  De botsing tussen denken en willen. Nietzsches oordeel over willen en denken. Is willen  
 een gevolg of een oorzaak van het willen. 
•  Willen, vrije wil en het handelen met andere willende mensen. 

GRONINGEN - FILOSOFIE  

Denken en willen
Hannah Arendt, 
Het leven van de Geest - Deel I      

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/140-hannah-arendt-het-leven-van-de-geest-deel-i
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Cursusnummer
20N-1G06

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Redmer Alma

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

Data
Woensdag 23 september t/m 
2 december 2020, 14 oktober vervalt

Tijd
15.00-17.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Ter voorbereiding kunt u lezen: 
Johan Huizinga, Nederland’s 
beschaving in de zeventiende eeuw 
(1941) 
(https://www.dbnl.org/tekst/
huiz003nede01_01/)

Uiterste inschrijfdatum
9 september 2020

Drs. Redmer Alma (1963) 
studeerde wiskunde en 
geschiedenis in Groningen en is 
archivaris. Hij is gespecialiseerd 
in de geschiedenis en cultuur 
van de adel in Noord-Nederland.

Wat weten wij van de Gouden Eeuw? Wij kennen meer namen en begrippen uit de 
17de eeuw dan uit de rest van de vaderlandse geschiedenis. Marten en Oopjen, Zilvervloot, 
Vermeer, VOC-mentaliteit, Vader Cats: de Gouden Eeuw is ruim vertegenwoordigd in ons 
collectief geheugen, maar biedt veel meer dan wij denken. 

Wij kennen van de Gouden Eeuw de hoogtepunten van de burgerlijke cultuur van 
de Hollandse steden. Verreweg de meeste 17de-eeuwers woonden echter in de andere 
Zes Verenigde Nederlanden en waren niet de zwartgeklede Amsterdamse burgemeesters 
en slavenhandelaren die ons hollandocentrische burgerlijke beeld bepalen. Cultuur van de 
Gouden Eeuw in de Nederlanden is rijker geschakeerd en heeft vele fundamenteel andere 
kanten. Er is nog genoeg onbekends te ontdekken in deze schijnbaar overbekende eeuw. 
Over de door de adel gedragen plattelandscultuur in Noord-Nederland staat bijvoorbeeld 
niets in de schoolboekjes.

Occa Ripperda (1619-1686), geboren op de Borg Farmsum en overleden aan het Zweedse 
hof, had een bewogen en rijk leven. Zij groeide op in een cultureel hoogstaand milieu en 
is bij uitstek een geschikte gids om de andere kant van de Gouden Eeuw te belichten. Aan 
de hand van haar leven en carrière, gaat deze cursus in op onderbelichte aspecten die ons 
beeld van de Gouden Eeuw bijstellen en verrijken, met de nadruk op Noord-Nederland.

Programma
De volgende aspecten komen bij deze cursus aan de orde:
• Ons Hollandse beeld van de Gouden Eeuw
• Opvoeding en onderwijs: carrièreplanning voor dame en heer
• De adel als internationaal georiënteerde cultuurdrager
• Vrouw en vrouwbeeld
• Van goed land en landgoed: de symbiose tussen adellijk huis en zijn omgeving
• Adel en niet-adel in onoverbrugbare nabijheid
• Van platteland naar stad en terug: adellijk landleven als voorbeeld en praktijk
• Cultuur en literatuur: the winner takes it all?
• Niet aan de rand maar in het midden: Noord-Nederland, Duitsland en Scandinavië.
• Occa Ripperda’s kookboek: de adellijke tafel en keuken

GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

Een persoonlijke rondreis langs verre oorden
De andere Gouden Eeuw van 
Occa Johanna Ripperda    

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/124-de-andere-gouden-eeuw-van-occa-johanna-ripperda
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Cursusnummer
20N-1G07

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docenten
Hans en Justa Renner

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

Data
Maandag 2 november t/m 
7 november 2020

Tijd
11.00-14.00 uur

Cursusprijs
€ 155,00

Cursusmateriaal
Syllabus, inbegrepen in cursusprijs

Uiterste inschrijfdatum
19 oktober 2020

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

Justa Renner-van Niekerk 
verzorgt de audiovisuele 
presentatie en doet 
literatuuronderzoek voor dit 
college

GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

In geen ander deel van de wereld - met de Verenigde Staten als uitzondering -  speelden 
de Joden zo een belangrijke rol in de maatschappij als in Midden-Europa. Op cultureel 
gebied, in de wetenschap, in de economie. In deze collegereeks maken wij kennis met 
het Joodse leven van weleer.

Het zwaartepunt in het betoog ligt bij de laatste tweeënhalve eeuw van de Joodse 
geschiedenis, te beginnen met het slechten van de gettomuren aan het einde van 
de 18e eeuw, gevolgd door het moeizame proces van de Joodse emancipatie. Aan de orde 
komen zowel perioden van bloei, welvaart en glorie alsook de sinistere kanten van 
het bewogen Joodse verleden: antisemitisme, vernedering, pogroms. Hoe verging het 
destijds de Joodse gemeenschappen in het Poolse Warschau en in de belangrijkste steden 
van het oude Habsburgse keizerrijk, te weten Wenen, Boedapest, Bratislava en Praag?

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 ging de Habsburgse monarchie ten 
onder. Op haar grondgebied ontstonden nieuwe staten. De politiek jegens de Joodse 
minderheden in het interbellum verschilden sterk van land tot land. Op welke wijze? Toen 
kwam de catastrofe, ongekend in de Europese geschiedenis: de barbaarse liquidatie van 
Joden door het naziregime van Adolf Hitler. De shoah betekende het wrede einde van 
de Joodse aanwezigheid in de gehele Midden-Europese regio.

Na de Tweede Wereldoorlog volgde een naschok.  Anders dan in West-Europa was onder 
de communistische dictaturen zelfs van het geringste herstel van het Joodse leven geen 
sprake. Naar voorbeeld van de Sovjet-Unie voerden de communistische autoriteiten 
het “staats-antisemitisme” in het Oostblok in. Gedurende de Koude Oorlog fungeerden 
de Joden herhaaldelijk als zondebok en werden ze gediscrimineerd. Pas in de jaren ’80 na 
de komst van Michaïl Gorbatsjov in het Kremlin en na de val van het communisme in 1989 
kwam hierin een verandering.

De nachtmerrie is voorbij, maar de diepe wonden helen niet. Wat valt te zeggen over het 
leven van de Joodse gemeenschappen in het Midden-Europa van heden?

Een historische reis langs 5 hoofdsteden
Joods verleden in Midden Europa

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/121-joods-verleden-in-midden-europa-cursus-in-groningen
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Oude en nieuwe visies op de Tweede Wereldoorlog en de bezetting zullen de revue 
passeren. Elke visie heeft zijn historische, persoonlijke en emotionele achtergrond. 
De cursus probeert deze nuances te ontwarren en uit te komen bij de huidige consensus, 
voor zover daarvan sprake kan zijn.

In het voorjaar van 2020 is ’75 jaar bevrijding’  herdacht. In de schaduw van de corona-
crisis zijn in de terugblikken allerlei nuances buiten beeld gebleven. Los daarvan valt 
opnieuw te constateren dat er enorme verschillen zijn tussen de visies op de bezetting 
(1940-1945) die in de loop der jaren sinds 1945 in zwang zijn geweest. 
In deze cursus zullen de concurrerende visies worden gewogen tegen hun historische 
achtergrond. Waar staan we nu? Hoe moet de bezettingstijd, waarin verzet en collaboratie 
soms dicht bij elkaar lagen, worden beoordeeld? Bij de beantwoording van deze vraag 
moeten we ons realiseren dat ‘alle geschiedenis contemporaine geschiedenis is’: geen 
enkele visie staat los van haar historische context. 
Toch zijn er wel punten van overeenstemming te ontdekken. Wij zullen ons zowel 
bezighouden met wat de historici verbindt als met wat hen verdeelt en zal blijven 
verdelen. Hoe speelt de moraal mee? En wiens moraal? Hoe filteren we een subjectieve 
interpretatie uit objectieve interpretaties en vice-versa?

Aan de orde komen de belangrijkste publicaties over de bezettingstijd, voor zover van 
belang voor de identificatie van concurrerende visies, en hun plaats in de tijd.

Programma
1 Nederland in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw 
2 De meidagen van 1940 
3 De eerste tekenen van verzet – en diverse vormen van collaboratie 
4 Hoe in de loop van 1944 alles veranderde 
5 De deportaties: oude en nieuwe visies op een verbijsterend schandaal  

Oude en nieuwe visies in hun historische verband 
Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog   

Cursusnummer
20N-1G08

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Prof. dr. Doeko Bosscher

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

Data
Maandag 21 september t/m 
26 oktober, 12 oktober vervalt

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Digitale syllabus, op de site van 
HOVO Noord-Nederland

Uiterste inschrijfdatum
7 september 2020

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

GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/162-nederland-in-de-tweede-wereldoorlog
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De herbegrafenis van de Spaanse dictator Francisco Franco in 2019 deed de gemoederen 
oplopen. Links kraaide victorie, rechts toonde zich bedroefd. Spanje heeft zijn complexe 
verleden niet verwerkt. Bij ons is de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) weinig bekend. 
Dat is onterecht: het conflict vormt een duidelijke voorbode op de naderende 
Tweede Wereldoorlog.

Net als in de Tweede Wereldoorlog streden Conservatieven, Nationalisten en ‘Fascisten’ 
tegen Liberalen, Socialisten en Communisten (Republikeinen). Bovendien mengden Hitler, 
Mussolini en Stalin zich in het conflict, terwijl vrijwilligers uit heel Europa meevochten. 
Militair gezien was het ook een duidelijke voorbode op WO II: Pablo Picasso legde treffend 
het luchtbombardement op burgerdoelen vast (Guernica). Ook grootschalige terreur 
jegens burgers kenmerkte het conflict.

De grote maatschappelijke veranderingen die de Spaanse samenleving aan het begin 
van de Twintigste Eeuw doormaakte vormen de aanleiding voor de burgeroorlog. In dit 
college gaan we onderzoeken waarom de Spaanse Burgeroorlog uitgebroken is en hoe 
het conflict kon uitgroeien tot een groter internationaal conflict. Vervolgens behandelen 
we het verloop van de oorlog en bepreken we de toepassing van terreur. Uiteraard zullen 
we het conflict ook in een breder kader plaatsen: Waarom is vandaag deze geschiedenis in 
Spanje nog zo omstreden? Wat is het belang van de Spaanse Burgeroorlog in de Europese 
geschiedenis? Waarom zouden wij in Nederland meer over dit conflict moeten weten? 
Kortom: een cursus over geschiedenis die midden in de actualiteit staat.

Collegeoverzicht
 1 Introductie: De Spaanse Burgeroorlog, belang en betekenis & Aanloop: De Spaanse  
  samenleving rond 1900
 2 Aanloop: Politieke polarisatie tussen Links en Rechts
 3 Aanloop: Het einde van de Spaanse democratie
 4 De burgeroorlog: Begin & de Slag om Madrid (nov. 1936)
 5 De burgeroorlog: Revolutie, terreur en religie
 6 De burgeroorlog: Francisco Franco verschijnt ten tonele (sept. – okt. 1936) &   
  Buitenlandse interventie?
 7 De burgeroorlog: De bemoeienis van de Sovjet-Unie & de Cultuur- en    
  Propagandaoorlog
 8 De burgeroorlog: De verdeeldheid van het Republikeinse kamp & De beslissende  
  slagen (1937-1938)
 9 De burgeroorlog: De oorlog ter zee en in de Lucht & een burgeroorlog of meerdere?
10 Conclusie: Perspectieven op de Spaanse Burgeroorlog & nasleep: het onverwerkte  
  verleden van Spanje

De ‘vergeten’ prelude tot WO II
Spaanse burgeroorlog      Cursusnummer

20N-1G09

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docenten
Dr. Nicolaas Kraft van Ermel 

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

Data
Donderdag 24 september t/m 
3 december 2020, 15 oktober vervalt

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Hand-out, digitale powerpoint  en 
uitgebreide literatuurlijst

Uiterste inschrijfdatum
10 september 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. 

GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/163-spaanse-burgeroorlog
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Cursusnummer
20N-1G10

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

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

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

Data
Donderdag 24 september t/m 
3 december 2020, 15 oktober vervalt

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
10 september 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. 

GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

De Vietnam Oorlog heeft decennia lang het nieuws gedomineerd. De uiteindelijke 
Amerikaanse terugtocht uit Saigon leverde iconische beelden op, die bij menigeen nog 
op het netvlies staan. Maar hoe kon het zover komen? En wat hebben Japan en Frankrijk 
hiermee te maken? In deze collegereeks staan de oorzaken, het verloop en het einde van 
dit conflict centraal. De reeks zal eindigen met een beschouwing over het Vietnam van 
vandaag.

De Vietnam Oorlog werd gekenmerkt door het internationale karakter én door de 
langdurigheid. Valt dit alleen te verklaren door de polarisatie van de Koude Oorlog, of zijn 
er ook andere verklaringen denkbaar? In deze collegereeks komen de motieven van de 
verschillende deelnemende landen aan de orde. Tegelijkertijd zal er ook ruime aandacht 
zijn voor het gedrag van verschillende leiders als De Gaulle, Ho Chi Min en Nixon. 
Daarnaast was er natuurlijk ook sprake van een ideologische tegenstelling: hier botsten 
Westerse en Communistische ideologieën op elkaar.
Maar hoe belangrijk waren deze ideologieën nu eigenlijk of ging het alleen om 
machtspolitiek en/of politieke dominantie? Tegelijkertijd betekende Vietnam het einde 
van de mythe van de Amerikaanse onoverwinnelijkheid. Juist dat element zou nog lang 
de Amerikaans-Europese verhoudingen blijven domineren. Kortom, een conflict waard om 
diepgaand besproken te worden.

Programma
 1 De achtergronden: Vietnam: Franse kolonie of autonoom gebied?
 2 De sluipende Japanse annexatie en bezetting. 
 3 Aanleiding en begin van de Eerste Indochinese Oorlog. 
 4 Verloop en einde van de Eerste Indochinese Oorlog (1946-1954); de akkoorden van        
  Geneve (1954). 
 5 Na de akkoorden; goede bedoelingen én mislukkingen (1954-1957). 
 6 Van kwaad tot erger: beginnende Amerikaanse inmenging. 
 7 Zuid-Vietnam onder Ngo Dinh Diem: niet bepaald een model democratie. 
 8 Het Tonkin incident (ná 1964): de oorlog op zijn hoogtepunt. 
 9 De Parijse Akkoorden (1973); het einde van Zuid-Vietnam. 
10  Het hedendaagse Vietnam. 

Een slepend regionaal conflict met mondiale gevolgen 
De Vietnam Oorlog: 
Koude Oorlog in de Tropen?

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/102-de-vietnam-oorlog-koude-oorlog-in-de-tropen
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GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

Cursusnummer
20N-1G11

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Dr. dr. Marianne Vogel

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

Data
Om de week: donderdag 8 en 
22 oktober; 5 en 19 november; 
3 en 17 december 2020

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatur: 
Sabine Bode. Nachkriegskinder. 
Die 1950er Jahrgänge und ihre 
Soldatenväter. € 11,99.
Marianne Vogel, Geest en beest. 
Berlijnse thriller. € 17,95. 

Uiterste inschrijfdatum
24 september 2020

Marianne Vogel (1958 
is persoonlijk coach en 
literatuurwetenschapper. Zij 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  

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/132-berlijn-en-de-tweede-wereldoorlog
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Deze cursus biedt een uitgebreide inleiding tot de fascinerende wereld van de 
Oude Egyptenaren. Bij Egypte denkt menigeen meteen aan pyramiden en mummies en 
soms lijkt het wel alsof de Egyptenaren aan niet veel anders dachten dan aan het leven na 
de dood. Maar was dat ook echt zo?

Na  een beknopt overzicht van de meer dan 3000 jaar lange geschiedenis van het land 
van de farao’s en van de geografie van Egypte gaan we in op de materiële en schriftelijke 
bronnen van onze kennis van deze oude cultuur.  Alleen een kleine elite kon lezen en 
schrijven; Egypte was in de eerste plaats een landbouwcultuur en daarom wordt ook 
stilgestaan bij de boeren en de handwerkslieden. Die laatsten produceerden de schilderingen 
en reliëfs in de Egyptische tempels en graven en de vele voorwerpen die in musea te 
bewonderen zijn. We besteden daarom ook aandacht aan de principes van de Egyptische 
kunst. Een speciale plaats wordt ingeruimd voor de Egyptische religie met zijn vele 
goden, zowel de officiële staatscultus, waarin de koning als hogepriester fungeert, 
als de godsdienst van het gewone volk. Ook de merkwaardige episode waarin koning 
Achnaton de verering van slechts één enkele god probeerde in te voeren – de eerste 
monotheïstische godsdienst van de mensheid – komt aan de orde. Tenslotte volgt nog een 
lezing over een interessante opgraving in het Dal der Koningen

Programma
 1 Inleiding: land en volk; de geografie van Egypte; 3000 jaar geschiedenis in vogelvlucht; 
  chronologie. Geschiedenis van de Egyptologie als wetenschappelijke discipline. 
 2 Onze bronnen: materiële en schriftelijke cultuur; lezen en schrijven; het hiërogliefen- 
  schrift; literaire genres; overlevering van teksten; de oorsprong van het alfabet.   
  Contemporaine bronnen uit naburige culturen: spijkerschriftteksten, het OT, 
  de klassieke auteurs. 
 3 Middelen van bestaan: landbouw, veeteelt, handel en nijverheid. 
 4 Beeldende kunst, muziek en dans, erotiek. 
 5 De Egyptische religie (1): scheppingsvoorstellingen, de godenwereld. 
 6 De Egyptische religie (2): de tempelcultus, de goddelijke farao als priester, persoonlijke  
  devotie. 
 7 De Egyptische religie (3): begrafenisgewoonten en dodencultus; religieuze   
  anthropologie: mensbeeld, zielsvoorstellingen. 
 8 De Amarna-periode: de revolutie van Achnaton. 
 9 Na de Amarna-periode: de contrarevolutie. 
10  Toegift: Opgravingen in het Graf van Horemheb in het Dal der Koningen. 

Inleiding in de geschiedenis en de cultuur van 
het Oude Egypte  
Het land van Toetanchamon 

Cursusnummer
20N-1G12

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Jaap van Dijk

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

Data
Maandag 14 september t/m 
23 november 2020, 12 oktober 
vervalt

Tijd
11.15-13.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Ian Shaw, Het Oude Egypte: een kort 
overzicht. €5,00 (zelf aanschaffen).

Uiterste inschrijfdatum
31 augustus 2020

Jaap van Dijk studeerde 
Egyptische Taal- en Letterkunde 
aan de RUG en was van 1975 tot 
2013 als Egyptoloog aan deze 
universiteit verbonden. 
Zie www.jacobusvandijk.nl

GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/177-het-land-van-toetanchamon
http://www.jacobusvandijk.nl/
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GRONINGEN - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

Cursusnummer
20N-1G13

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Dr. Tineke Looijenga 

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

Data
Donderdag 29 oktober t/m 
10 december 2020 

Tijd
10.30-12.15 uur

Cursusprijs
€ 167,00

Uiterste inschrijfdatum
8 oktober 2020

Tineke Looijenga studeerde 
Oude Germaanse Talen en 
Culturen aan de RUG en 
promoveerde in 1997 op de 
oudste runeninscripties van 
Europa.

Kelten en hun cultuur hebben door de eeuwen heen tot de verbeelding gesproken. Ook nu 
nog worden Keltische gebruiken in ere gehouden. Op vele plaatsen in Europa treft men 
sporen van een oude Keltische bewoning aan, resten van een grote cultuur. De cursus laat 
u kennismaken met het rijke verleden van de Kelten.  

Al 500 jaar voor het begin van onze jaartelling duiken de Kelten op in de Griekse 
geschiedschrijving. Door de eeuwen heen komen de Kelten voor in Griekse en Romeinse 
geschriften als Keltoi, Galli en Celtae.  

Noch in etnisch, noch in politiek opzicht vormden de Kelten echter een eenheid. Toch blijkt 
uit hun materiële nalatenschap een gemeenschappelijke identiteit: een verwantschap 
die zich uitdrukt in een buitengewoon fraaie vormentaal waarmee aardewerk en metalen 
objecten werden versierd. Kenmerkend zijn ook hun heuvelforten en de metaalbewerking. 
De basis voor hun economische activiteiten lag in de winning van zout en ijzererts, en de 
handel.  

Deze cursus behandelt de betekenis van de Kelten en hun cultuur  in Europa. De 
bloeitijd van de 7e en 6e eeuw voor Chr. in Zuid Duitsland en Frankrijk. De bouw van 
oppida vanaf de 6e eeuw op strategisch gelegen plaatsen aan handelsroutes. De 
neergang van de Galliërs in Frankrijk door toedoen van Caesar.  De rol van religie in de 
Keltische samenleving. De laatste uithoeken waar een Keltisch sprekende bevolking kon 
standhouden: in Ierland en Bretagne. 

Programma
1 Bronstijd- IJzertijd – Keltentijd - algemene inleiding en achtergronden. 
2 Hallstatt cultuur. 
3 Kelten in Duitsland. 
4 Kelten in Frankrijk. 
5 Keltische heiligdommen en religie. 
6 mythologie; Kelten in Ierland. 
7 De samenleving; tradities, volksgebruiken, de kalender, feestdagen.  

Een Europese cultuurreis van 2500 jaar          
Keltische cultuurgeschiedenis: 
van Hallstatt tot Halloween    

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/176-keltische-cultuurgeschiedenis-van-hallstatt-tot-halloween
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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.

Van Erfzonde tot Hemels Jeruzalem     
Het kerkgebouw als een heilsweg      

GRONINGEN - GODSDIENSTWETENSCHAP EN RELIGIE  

Cursusnummer
20N-1G14

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docenten
Drs. Saskia van Lier

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

Data
Vrijddag 25 september t/m 
30 oktober 2020, 16 oktober vervalt

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Hand-outs

Uiterste inschrijfdatum
11 september 2020

Saskia van Lier (1978) heeft 
godsdienstwetenschap 
gestudeerd aan de RUG en is 
gespecialiseerd in christelijke 
kunst en kerkbouw.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/117-het-kerkgebouw-als-heilsweg
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GRONINGEN - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS  

Cursusnummer
20N-1G15

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Johan Holtrop
 
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) 

Data
Maandag 28 september t/m 
23 november 2020, 12 oktober 
vervalt

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 178.50

Cursusmateriaal
Handouts, de powerpoints van 
dit college worden niet digitaal 
beschikbaar gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
14 september 2020

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus 
en werk(te) onder andere 
als tentoonstellingsmaker, 
criticus, schrijver en doceert bij 
verschillende instellingen.

Wat is het geheim achter de impressionistische schilderijen van Monet? Hoe kan Picasso’s 
Stierenkop slechts bestaan uit een fietsstuur en een zadel? Het antwoord op deze 
vragen heeft te maken met hoe onze hersenen werken. Kunstenaars maken gebruik van 
de eigenaardigheden van ons brein en het visuele systeem en spelen daar in hun werk 
dikwijls een spel mee.   

Het produceren en begrijpen van de visuele kunsten zijn menselijke vaardigheden die 
weliswaar geleerd worden in de cultuur, maar ook geënt zijn op de eigenschappen van ons 
brein. Door de recente stroomversnelling in het hersenonderzoek is het nu mogelijk een 
antwoord te geven op de vraag waarom bepaalde prikkels door kunstwerken zo’n sterke 
respons uitlokken van het brein. In deze cursus worden kunstwerken uit het verleden 
en de moderne tijd, maar ook afbeeldingen uit reclame en populaire cultuur, bestudeerd 
vanuit het perspectief van de eigenschappen van onze hersenen.

Programma
In onderlinge samenhang komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 
19e eeuwse en recente waarnemingstheorieën in relatie tot de beeldende kunst; case 
studies over het menselijk gelaat in de kunst en de karikatuur; de neurofysiologie/biologie 
en de kunst zoals het licht-donker en kleuren zien; op-art; synesthesie (de communicatie 
tussen de zintuigen); case studies van kunstenaars met hersenbeschadiging; een 
‘wetenschappelijke’ tekenmethode voor het bereiken van een overtuigend naturalisme; 
de artistieke werkstukken van autisten en primaten; het diepte zien in het platte vlak en 
bijzondere toepassingen van het perspectief. 

Verder besteden we aandacht aan de meest actuele literatuur op het snijvlak van de 
neurologie/biologie, neuropsychologie én de kunsten, maar ook het beroemde boek 
Art & Illusion van E.H. Gombrich waarin hij de ontwikkeling van het westerse naturalisme 
verklaart vanuit de mentale processen die betrokken zijn bij het maken én het 
beschouwen van kunst. We bezien het boek in het licht van de huidige inzichten. 

Beeldende kunst en onze hersenen     

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/103-beeldende-kunst-en-onze-hersenen
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Cursusnummer
20N-1G16

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Miranda van Gelderen

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x) om de week, met 
ruimte voor vragen en discussie

Data
Vrijdag 25 september, 9 en 
23 oktober, 6 en 20 november, 
4 december 2020.

Tijd
14.15-16.00uur

Cursusprijs
€ 145,00

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

Uiterste inschrijfdatum
11 september 2020

Miranda van Gelderen is 
kunsthistorica, doceert 
kunstgeschiedenis, 
architectuurgeschiedenis 
en archeologie aan diverse 
onderwijsinstellingen.

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      

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/178-kijken-is-een-kunst
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Deze cursus biedt een vervolg op de cursus 'Vrouwen in de Kunst deel I' van het afgelopen 
seizoen. In deze vervolgcursus wordt de volle aandacht gegeven aan de kunstenaressen 
van de late 19e en 20e eeuw.

Tot in de jaren 1970 leren we de kunstgeschiedenis enkel via mannelijke voorbeelden. 
Dat er daarmee een schat aan prachtige kunst verborgen bleef, is inmiddels duidelijk 
geworden, dankzij de inspanningen van vele kunsthistorici die de kunstgeschiedenis met 
nieuwe kennis hebben bijgesteld. In deze cursus doorlopen we de kunstgeschiedenis van 
de moderne tijd aan de hand van fraaie voorbeelden, waarbij nu eens de vrouwen in het 
licht staan.  
We beginnen in de late 19e eeuw met onder andere de Art Nouveau kunstenaressen, en 
de Amsterdamse Joffers, de vrouwelijke tegenhangers van de heren van de Amsterdamse 
School in de tijd van de eerste feministische golf. Daarna volgt de 20e eeuw, met het 
expressionisme, en de Russische Revolutie met filmmaaksters, ontwerpsters en schilderessen.
Ook binnen het Bauhaus en de Art Deco vinden we begaafde kunstenaressen terwijl het 
surrealisme eveneens goed is vertegenwoordigd. 
In de fotografie staan de beroemdste fotoverslaggeefsters van de 20e eeuw centraal. De 
Nederlandse oorlogsfotografes Maria Austria en Emmy Andriesse representeren hier ons 
eigen land. 
Als representanten van de beeldhouwkunst kijken we oa. naar de kunst van beeldhouwsters 
Barbara Hepworth en Charlotte van Pallandt.We eindigen deze collegereeks met de 
conceptuele kunstenaressen Cindy Sherman en Marina Abramovic. 
 
Programma (onder voorbehoud)
19e eeuw
Art Nouveau: the Glasgow Four en Elisabeth Sonrel- Vrouwen van het noorden: Hélène 
Schjerfbeck, Oda Krohg, Henriëtte Backer, Hilma aft Klint- Amsterdamse Joffers en hun tijd.
20e eeuw
Expressionisme; Paula Modersohn Becker en Jacoba van Heemskerk - Rusland: Vrouwen 
van de Revolutie: Alxandra Exter, Olga Rozanova en Varvara Stepanova - Bauhaus: onder 
andere Gunta Stölzl en Art Deco kunstenares Tamara de Lempicka - Surrealisme: Frida 
Kahlo, Remedios Varo, Dorothea Tanning, Leonora Carrington, Dora Maar, Claude Cahun - 
Fotografes en verslaggeefsters: Margareth Burke White, Theodora Lange, Emmy Andriessen 
en Maria Austria - Beeldhouwsters Charlotte van Pallandt, Charlotte van der Gaag en 
Barbara Hepworth - Vrouwen na de oorlog: Marina Abramovic, Cindy Sherman Alice Neel.

Vervolg op de cursus Vrouwen in de Kunst 16e-20e eeuw      
Vrouwen in de kunst deel II 
19e en 20e eeuw   

Cursusnummer
20N-1G17

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Ellen van der Vecht 

Cursusvorm
Hoorcolleges (10x)

Data
Dinsdag 29 september t/m 
8 december 2020, 13 oktober vervalt

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Hand-outs. De powerpoint van 
dit college wordt niet digitaal ter 
beschikking gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
15 september 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.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/180-vrouwen-in-de-kunst-deel-ii-19e-en-20e-eeuw
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Flaneren is oog hebben voor specifieke details én voor de stad als geheel. De zes steden 
van deze cursus zijn over de hele wereld beroemd om hun kunst en geschiedenis. In deze 
cursus wordt van elke stad 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 periode 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 'De Medici'. 
2 Brugge en de Noordelijke Renaissance.
3 Venetië, pracht en praal onder de ‘Doge’.
4 Wenen, in de voetsporen van Gustav Klimt.
5 Amsterdam en het expressionisme: de Amsterdamse School.

Cursusnummer
20N-1G18

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Margaret Breukink

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x)

Data
Donderdag 24 september t/m 
5 november 2020, 15 oktober vervalt

Tijd
13.30-15.30 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
De digitale syllabus wordt geplaatst 
op de HOVO-website. 
De powerpoint van deze cursus 
wordt niet digitaal beschikbaar 
gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
10 september 2020

Drs. Margaret Breukink wordt 
gedreven door haar passie 
voor kunst. Haar specialiteit 
is het bieden van een brede 
cultuurhistorische context. 

Stedentrip (II) Flaneren door de kunstgeschiedenis          
‘Hier komt men om te sien, en om 
gesien te zijn’  

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/114-stedentrip-ii-flaneren-door-de-kunstgeschiedenis
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Cursusnummer
20N-1G19

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

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

Data
29 september t/m 3 november 2020, 
13 oktober vervalt

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Digitale syllabus.

Uiterste inschrijfdatum
15 september 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. 

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 en het carnavaleske 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 narrenliteratuur en in de verhalen van 
François Rabelais over de reuzen Gargantua en Pantagruel aan het begin van de 16e eeuw.

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: tekst en beeld in het Narrenschip van Josse Bade, en  
 de reuzen in het werk van François Rabelais.

Schoonheid, lelijkheid en het groteske voor 1800            
Beauty and the Beast       

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/150-beauty-and-the-beast
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Ieder mens beschikt bij zijn geboorte over een enorm potentieel, en dat geldt ook voor 
seksualiteit en relationele emoties. Maar zoals de meeste mensen van hun computer/
DVD-speler/oven/ navigatiesysteem lang niet alle mogelijkheden gebruiken, zo zijn er ook 
talloze mensen die zich weinig bezighouden met hun nog niet benutte mogelijkheden. 
Vaak is er toch wel enige nieuwsgierigheid! En praten/lezen erover schudt doorgaans het 
geheugen op. Als deelnemers hierover willen communiceren, dan is hiervoor de ruimte.

In de vijf colleges wordt telkens in het blok voor de pauze ingegaan op seks als een 
individueel ontwikkelingsproces. Er wordt stilgestaan bij anatomische en fysiologische 
basisfeiten, bij man en vrouw. De wenselijkheid van veilige hechting aan betrouwbare 
ouders krijgt aandacht, en die is voorwaarde voor basic trust, op basis waarvan zich een 
gezonde relatie met het eigen lichaam kan ontwikkelen. Daarin kan, vroeg of laat, een 
seksueel zelfbewustzijn een grote dan wel een beperkte rol innemen. Parallel hieraan 
nemen in de sociale vaardigheden verliefdheid en seksuele aantrekkingskracht een 
bijzondere plaats in. Men verlangt vaak naar veiligheid enerzijds, maar spanning en 
opwinding zijn eveneens aantrekkelijk. Een emotioneel beladen onderwerp is seksuele 
gerichtheid: valt men op het andere geslacht, of het eigen, of beide? Vroeger of later zal 
vrijwel iedereen erotische ervaringen opdoen, en dat impliceert ook weer een leerproces 
naar een eigen type minnaarschap. 
 
Na de pauze is er ruimte voor vijf capita selecta, één per college
• Prinses Marie Bonaparte, Sigmund Freud en het concept frigiditei.t
• Roaring twenties, Marilyn Monroe en Kinsey: de expansie van het seksuele.
• Chirurgen en geslachtsorganen; een dubieuze combinatie.
• Besnijdenis, bij meisjes en jongens, religieus, tribaal en als preventiemaatregel.
• Stereotypen over mannen en vrouwen; zijn er meer verschillen of meer overeenkomsten. 

Over de variabiliteit van doen en denken over seks en liefde            
Seksualiteit; kaleidoscoop en 
grabbelton     

Cursusnummer
20N-1G20

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs Jelto Drenth 

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

Data
Dinsdag 20 oktober t/m 
17 november 2020

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 123.50

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur:
Jelto Drenth, De Oorsprong van de 
Wereld; feiten en mythen over het 
vrouwelijk geslacht.
Jelto Drenth, De man is geen jager.

Uiterste inschrijfdatum
6 oktober 2020

Jelto Drenth is, na zijn 
artsexamen, 39 jaar werkzaam 
geweest bij de Rutgersstichting 
als seksuoloog. Hij heeft diverse 
publicaties en artikelen op zijn 
naam staan.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/120-seksualiteit-kaleidoscoop-en-grabbelton
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Cursusnummer
20N-1G21

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docenten
Prof. dr. G.J. Boekschoten
Dr. Tineke Looijenga

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

Data
Maandag 2 november t/m 
7 december 2020

Tijd
11.15-13.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Syllabus, verkrijgbaar via de 
docent, € 10,00. De powerpoint 
van dit college wordt niet digitaal 
beschikbaar gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
19 oktober 2020

Professor Bert Boekschoten 
is emeritus hoogleraar 
paleontologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en aan 
de Rijksuniversiteit Groningen.  

Tineke Looijenga studeerde 
Oude Germaanse Talen en 
Culturen aan de RUG en 
promoveerde in 1997 op de 
oudste runeninscripties van 
Europa. 

Deze cursus behandelt de geologische geschiedenis van de Middellandse Zee, van Oceaan tot 
binnenzee. De focus is op een aantal eilanden, Cyprus, Kreta, Sardinië, Malta en de Balearen. 
Naast geologie komt ook de natuur: planten en dieren, aan de orde. En uiteraard de cultuur, 
het aandeel van de mens in de ontwikkelingsgang van de meest tot de verbeelding sprekende 
binnenzee van de wereld.  

De eerste drie colleges worden gegeven door de geoloog em. prof. Bert Boekschoten, die 
de wording van de Middellandse Zee beschrijft over een tijdsbestek van 6 miljoen jaar. Hij 
behandelt tevens de voormalige, deels uitgestorven, natuur: flora en fauna, vooral op de 
diverse eilanden. 
De laatste drie colleges worden geven door cultuurhistorica Tineke Looijenga, die een 
aantal aspecten van de prehistorische culturele geschiedenis van de Middellandse Zee 
behandelt, met een speciaal oog op Kreta, Malta, Sardinië en de Balearen – bouwwerken, 
talen en interacties tijdens met name het Neolithicum en de Bronstijd. 

Programma
1 Geologische en paleo-biologische geschiedenis, Cyprus, Kreta, Kefalonia. 
2 Steen en natuur: Corsica, Sardinië, Malta. 
3 Verleden Natuur: Balearen (Atlantis). 
4 Prehistorische bouwwerken: tempels of graven? Op Kreta, Malta, Sardinië, de Balearen  
 en Tartessos. 
5 Gebeurtenissen aan de oostkant van de Middellandse Zee; de Zeevolken. 
6 Foeniciërs en de verspreiding van het schrift.

Een reis van 6 miljoen jaar         
De eilanden van de Middellandse 
Zee: gevormd door natuur en 
cultuur   

GRONINGEN - MENS EN MAATSCHAPPIJ

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/182-de-eilanden-van-de-middellandse-zee-gevormd-door-natuur-en-cultuur
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Dimitri Sjostakovitsj ( 1906-1975) behoort samen met Stravinski en Prokofjev tot de 
meest gespeelde Russische componisten van de 20e eeuw. In tegenstelling tot de laatste 
twee componisten is Sjostakovitsj altijd in Rusland gebleven en heeft de verschrikkingen 
van het dictatoriale Sovjet regime in alle hevigheid meegemaakt. In zijn muziek brengt hij 
deze ervaringen tot uitdrukking: klagende eenzame melodieën, angstaanjagende marsen, 
spottende tonen. Of, zoals Sjostakovitsj vond dat zijn muziek moest zijn : “Een lach door 
tranen heen“. Zijn totale oeuvre kan begrepen worden als een hoorbaar verzet, als een 
muzikaal monument tegen de terreur van de dictatuur.  

In dit uitgebreide portret besteden we aandacht aan zijn symfonieën, kamermuziek en 
filmmuziek, komen zijn opera’s en liederen op teksten van Leskov, Blok en Tsvetajeva aan 
bod en zoeken we naar antwoorden op vragen als: wat was zijn verhouding tot het regime, 
hoe kon hij overleven en wat is zijn betekenis geweest voor de Russische muziek.

Programma
1 Inleiding : Het tumult van de tijd, Sjostakovitsj volgens Julian Barnes.  
2 Het symfonisch werk. Op de schouders van Beethoven en Mahler. 
3 Sjostakovitsj en de Russische Avant-garde. 
4 De kamermuziek. 
5 Chaos in plaats van muziek - over de opera Lady Mcbeth van Mtsensk. 
6 Sjostakovitsj en het Joodse thema. 

Dimitri Sjostakovitsj – 
een componistenportret       Cursusnummer

20N-1G22

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Karel van Olffen

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

Data
Maandag 19 oktober t/m 
23 november 2020

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur: Julian Barnes, 
Het tumult van de Tijd.

Uiterste inschrijfdatum
5 oktober 2020

Karel van Olffen is musicus. 
Na zijn opleiding aan het 
conservatorium in Amsterdam, 
specialiseerde hij zich in 
de geschiedenis van de 
Russische muziek en haar 
dwarsverbindingen met 
de Russische literatuur en 
schilderkunst.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/107-dimitri-sjostakovitsj-een-componistenportret
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Al jaren is de Estse componist Arvo Pärt (*1935) de meest gespeelde eigentijdse klassieke 
componist. Uitvoeringen van zijn verstilde werken zijn vaak volledig uitverkocht en cd’s 
met opnamen ervan gaan als warme broodjes over de toonbank..      

In het werk van Pärt komen twee belangrijke stromingen in de hedendaagse muziek bij 
elkaar. Na te zijn vastgelopen in het muzikale materialisme van het Sovjet-communisme 
besloot Pärt aan te sluiten bij de Amerikaanse trend van Minimal Music. De inspiratie voor 
Minimal Music kwam uit Oosterse meditatietechnieken. Pärts muziek heeft inderdaad een 
uitgesproken meditatief karakter. 

Pärts werk wortelt echter ondubbelzinnig in de christelijke traditie en vormt daardoor 
bestanddeel van wat wel Nieuwe spiritualiteit wordt genoemd. Tot de opmerkelijkste 
aspecten van de hedendaagse muziekscène behoort dat diverse van de meest gespeelde 
componisten structureel hun inspiratie halen uit de Bijbels-christelijke traditie: behalve 
Olivier Messiaen (1908-1992) kan hierbij worden gedacht aan Sofija Gubajdulina (*1931), 
Galina Grigorjeva (*1962) en James McMillan (*1959). 

In deze cursus zullen werken van Arvo Pärt worden verkend vanuit deze twee 
invalshoeken en vergeleken met die van andere representante componisten uit deze 
stromingen. 

Arvo Pärt, Minimal Music en Nieuwe spiritualiteit         
‘The criterion must be humility’       Cursusnummer

20N-1G23

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Dr. Marcel Zwitser

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

Data
Woensdag 30 september t/m 
16 december 2020, 14 oktober en 
25 november vervallen

Tijd
13.30-16.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Syllabus, verkrijgbaar bij de docent, 
€ 15,00

Uiterste inschrijfdatum
16 september 2020

Bijzonderheden
De powerpoint van deze cursus 
wordt niet digitaal beschikbaar 
gesteld.

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

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/127-the-criterion-must-be-humility-cursus-in-groningen
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De verbindende factor: 
dirigent en/of bassist?      Cursusnummer

20N-1G24

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Huub van 't Hek

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

Data
Dinsdag 29 september t/m 
24 november2020, 13 oktober 
vervalt

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 178.50

Uiterste inschrijfdatum
22 september 2020

Huub van 't Hek (1947) is 
operaspecialist en heeft sinds 
1980 zijn eigen Bureau 
't Hekst & Uitleg. 
Homepage: www.hektic.nl 

In de Oude Wereld steunen wij op sterke leiders. Heel veel macht aan de top in één hand. 
Leiderschap in handen van strenge dirigenten. Dat tijdperk zijn wij aan het verlaten. 
Toekomstig leiderschap zal functioneren vanuit de basis, zoals de bassen de klank van de 
muziek dragen. De bas als nieuwe dirigent. Op dat fundament kan samenwerking floreren. 
Daarom met het oog op de toekomst een onderzoek naar leiderschap en verbinding aan 
de hand van acht opera's die een glorieus tijdvak uit de geschiedenis representeren.  

Colleges
(voor meer informatie over de verschillende colleges zie de HOVO website)

1 Assyrië / Semiramide  
 Dienend leiderschap. De keuze van het volk.   
2 Egypte / Akhnaten  
 Oude macht en nieuw gezag 
3 Griekenland / Mitridate Re di Ponte 
 Laveren tussen de valkuilen.  
4 Rome / Rienzi  
 Politieke bevelen boven menselijk gevoelen.  
5 Venetië / I Due Foscari  
 Gebonden zijn aan geschreven recht.  
6 Engeland / Anna Bolena  
 Waarom regeert de troon de leugen?  
7 Frankrijk / Le Prophète  
 Groepsbelang voor eigenbelang?  
8 Rusland / Chovantsjina  
 Wat is de definitie van charisma? 

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/175-de-verbindende-factor-dirigent-enof-bassist
https://www.hektic.nl/
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GRONINGEN - NATUURWETENSCHAP EN WISKUNDE

Vanaf de vroege prehistorie is er interactie mens-aarde. Vanaf ongeveer 1800 ontstaat 
de wetenschap Geologie. Belangrijke inzichten waren geologische tijd en ruimte, wetten 
voor de gesteente opeenvolging (stratigrafie), de interactie klimaat-zeespiegelbewegingen 
en hoe grote aardkorst structuren werden gevormd. 

Acceptatie van geologische tijd was lang in conflict met religieuze dogma’s, maar was 
beslissend voor de geologie. Daarmee werd de werking begrepen van de boetserende 
krachten binnen en buiten de vaste aarde. In de gesteentekringloop hebben stollings-, 
metamorfe- en sedimentaire gesteenten een vaste plaats. Die gesteentesoorten 
worden bepaald door korrelkenmerken en de scheikundige samenstelling van directe 
neergeslagen kristallen of ertsen. In sedimentaire gesteenten zijn bovendien fossielen 
belangrijk. Die helpen bij het vaststellen van afzettingsmilieu en relatieve ouderdom van 
het gesteente en bepalen soms de economische betekenis van de stenen. 

Zeespiegelschommelingen blijken in relatie te staan tot klimaatwisseling en veranderende 
krachtenverdeling in de vaste aarde. Daardoor kunnen aardbevingen, tsunami’s massa 
afschuivingen en vulkaanuitbarstingen ontstaan. Tenslotte kunnen gesteentelagen, 
verbogen, verplooid, gebroken of verschoven worden zodat grote aardkorst-structuren 
ontstaan zoals gebergten en bekken.
 
Programma
21-09 Algemene inleiding; Geschiedenis van de geologie. 
28-09 Geologische wetten en regels. Kringlopen en interne/externe krachten. 
05-10 Stollings- en metamorfe gesteenten, ontstaan en betekenis. 
12-10 Sedimentaire gesteenten: klei, zand, kalk, organisch -en indampingsgesteente.
19-10 Wat vertellen kleien, zanden en kalken ons meer? Afzettingsmilieu, sedimentlichamen.
26-10 Dimensies van geologische tijd en ruimte 
02-11 Klassieke stratigrafie: Litho-, Bio- en Chronostratigrafie en enkele moderne   
   stratigrafieën.
09-11 Zeespiegelschommelingen beïnvloeden milieus en de vaste aarde. 
16-11 Gesteenten buigen en breken. Structurele geologie. 
23-11 Grote aardkorststructuren. Tektoniek; gebergten en bekkens, paleogeografie. 

Geschiedenis van de geologie
Stenen kunnen spreken; 
introductie in de Geologie        

Cursusnummer
20N-1G25

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Dr. Tom J.A. Reijers 

Cursusvorm
Hoorcollege (10x)

Data
Maandag 21 september t/m 
23 november 2020

Tijd
13.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

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

Uiterste inschrijfdatum
7 september 2020

Tom Reijers was exploratie-
geoloog voor Shell (1972-1999). 
Hij geeft tegenwoordig HOVO-
cursussen alsmede gastlessen op 
middelbare scholen. 
Email: tjareijers@hetnet.nl

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/142-stenen-kunnen-spreken-introductie-in-de-geologie
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GRONINGEN - NATUURWETENSCHAP EN WISKUNDE

Andrea keert terug na een verre ruimtereis: zelf is zij nog in de bloei van haar leven, maar 
haar thuis gebleven tweelingbroer Bernard blijkt een oude grijsaard te zijn. Een mens kan 
het zich eigenlijk niet voorstellen, maar daar houdt de natuur geen rekening mee…

In deze cursus wordt de speciale relativiteitstheorie behandeld. Aan het eind van de 
19de eeuw verkeerde de klassieke natuurkunde in grote moeilijkheden. In 1873 had 
Maxwell een theorie voor het elektromagnetisme geformuleerd waaruit volgde dat de 
snelheid van het licht constant was. Men nam aan dat dit betekende dat het licht altijd 
dezelfde snelheid had ten opzichte van een of ander medium: de zogenaamde ether. Die 
ether onttrok zich echter aan iedere waarneming.   

Einstein gaf met de speciale relativiteitstheorie een revolutionair antwoord op 
dit probleem, strijdig met iedere alledaagse intuïtie. De kern van de zaak is dat de 
lichtsnelheid voor iedere waarnemer, bewegend of niet bewegend, hetzelfde is. Omdat 
dit eigenlijk volstrekt onvoorstelbaar is, leidt het tot allerlei situaties die voor ons gevoel 
absurd zijn. De hierboven aangehaalde tweelingparadox is wel het bekendste voorbeeld, 
maar er zijn er veel meer. Tijdens het college zal een aantal van die paradoxen de revue 
passeren.

In deze collegereeks zal de speciale relativiteitstheorie stapsgewijs uiteengezet worden. 
Hierbij wordt vooral voor een grafische benadering gekozen waardoor het gebruik 
van algebraïsche formules beperkt kan blijven. Middelbare school wiskunde die wel 
noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras, zal weer even opgehaald 
worden. De speciale relativiteitstheorie houdt geen rekening met de zwaartekracht. 
Einstein heeft bijna 10 jaar met dit probleem geworsteld voordat hij in 1915 de algemene 
relativiteitstheorie publiceerde. Als aanvulling op de speciale relativiteitstheorie zal het 
laatste college aan deze theorie zijn gewijd. .

Programma
 1 Het relativiteitsbeginsel.  
 2 Het gelijkzetten van klokken, ruimte-tijd diagrammen.  
 3 Drie soorten tijd:  coördinaattijd, eigentijd, ruimtetijd. 
 4 De metriek van de ruimte. 
 5 Eigentijd en de tweelingparadox. 
 6 Coördinatentransformaties. 
 7 Lorentzcontractie.  
 8 Is de lichtsnelheid de grootst mogelijke snelheid? 
 9 Energie en impuls. 
10  Algemene relativiteitstheorie. 

Een idee dat ons beeld van de natuur heeft veranderd        
Relativiteit Cursusnummer

20N-1G26

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Frank van Steenwijk

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

Data
Dinsdag 22 september t/m 
1 december, 13 oktober vervalt 2020

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
T.A. Moore, Six Ideas That Shaped 
Physics, Unit R: The Laws of Physics 
Are Frame Independent, 3rd ed. 
McGraw-Hill.  ISBN 978-0-07-
760095-2 (kosten: ca. 50 Euro).

Uiterste inschrijfdatum
8 september 2020

Dr. Frank J. van Steenwijk 
studeerde natuurkunde aan 
de Rijksuniversiteit Leiden. 
Tot zijn pensionering was 
hij werkzaam als docent bij 
de Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen aan 
de Rijksuniversiteit Groningen.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/184-relativiteit
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GRONINGEN - NATUURWETENSCHAP EN WISKUNDE

Stikstofuitstoot is een zwaar beladen actueel onderwerp. Deze cursus benadert het 
probleem vanuit een wetenschappelijk kader. Wat zijn de cijfers, wat zijn de effecten, wat 
zijn noodzakelijke maatregelen om ecosystemen weer in balans te krijgen. Kennis die u 
opdoet in de collegebanken en vervolgens in de natuur toetst.

Met de cursus “Verstikte natuur” bieden we inzichten in het totale stikstofdossier. U volgt 
de verschillende depositiestromen. Daarbij wordt begonnen met de stikstofkringloop. Als 
onmisbaar element voor opbouw van o.a. eiwitten wordt er voortdurend stikstof aan de 
lucht onttrokken en omgezet in voor planten bruikbare vorm. Aan de andere kant komt er 
door afbraak van organisch materiaal steeds stikstof vrij. Elk ecosysteem heeft daarbij een 
zekere balans maar uitgerekend op de voedselarme zandgronden is het balanceren op een 
dunne draad. Antropogene depositie heeft de stikstofbalans in Nederland zo dramatisch 
verstoord dat letterlijk elk ecosysteem zwaar aangeslagen is of zelfs op instorten staat. 

Met praktijkvoorbeelden leert de docent u deze effecten te herkennen. Constateren dat 
er grenzen gepasseerd zijn betekent echter niet dat er geen weg terug kan zijn. Als de 
emissie van de verschillende vormen van stikstof teruggebracht wordt, kunnen gerichte 
beheermaatregelen op de lange termijn ecosystemen helpen om een nieuw evenwicht 
te vinden. Een groot deel van de verdwenen planten zou door kiemen uit in de bodem 
aanwezige zaden dan weer terug kunnen komen. 

Een veel grotere uitdaging vormt echter de verzuring die als gevolg van stikstofdepositie 
vooral zand volledig uitgeloogd heeft. Proeven bewijzen dat op kleine schaal herstel 
mogelijk is maar op West-Europese schaal zal dit zeker de grootste uitdaging worden voor 
de komende decennia.

Programma
1 Stikstofkringloop
2 Antropogene stikstofstromen
3 Effecten stikstofdepositie terrestrische ecosystemen
4 Effecten stikstofdepositie aquatische ecosystemen
5 Herstel van verstikte natuur

Het stikstofdossier in biologisch perspectief         
Verstikte Natuur Cursusnummer

20N-1G27

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Kees Boele
 
Cursusvorm
Hoorcolleges (5x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Dinsdag 22 september t/m 
27 oktober 2020, 13 oktober vervalt

Tijd
11.15-13.00 uur

Cursusprijs
€ 123.50

Cursusmateriaal
Syllabus, verkrijgbaar bij de docent 
(€ 9,00).

Uiterste inschrijfdatum
8 september 2020
 

Drs. Kees Boele (1956) is 
bioloog, docent en ondernemer 
(Natuurpresentaties) en 
inmiddels enkele jaren 
werkzaam voor Hovo. 
Email: info@natuurpresentaties.nl
www.natuurpresentaties.nl

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/185-verstikte-natuur
https://www.natuurpresentaties.nl/
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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 najaarscursus 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 Cursusnummer

20N-1G28

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Gerry Mulder
 
Cursusvorm
Werkcollege (10x)

Data
Dinsdag 29 september t/m 
8 december 2020, 13 oktober vervalt

Tijd
13.00-15.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Grammaticus Uitg. Hermaion- Houten 
Fortuna, deel 3, met Hulpboek 3a en 
3b, Eisma Edumedia, Leeuwarden

Uiterste inschrijfdatum
15 september 2020

Gerry Mulder is classica en 
heeft jaren Klassieke Talen en 
Klassieke Culturele Vorming 
onderwezen. Tegenwoordig geeft 
ze cursussen Latijn en Klassieke 
Oudheid bij HOVO Noord-
Nederland.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/109-latijn
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De naoorlogse periode in de actuele Estische, 
Finse en Duitse literatuur          
Goede boeken over slechte tijden            

GRONINGEN - TAAL EN LITERATUUR

Terwijl Nederland 75 jaar geleden met het einde van de Tweede Wereldoorlog vrede en 
vrijheid herkreeg, was dat in een aantal (Oost-)Europese landen helemaal niet het geval. 
Deze tragiek wordt in actuele romans van die landen nog altijd geuit en verwerkt. Hoe? 
Dat bekijken we aan de hand van voorbeelden uit de Estische, Finse en Duitse literatuur. 

In landen die door de Sovjetunie werden ‘bevrijd’, volgde vaak een periode van terreur 
onder Stalin en een moeizame socialistische wederopbouw. 
In Estland waren nog generaties later de gevolgen daarvan merkbaar, zoals de Finse 
auteur Sofi Oksanen in haar roman Zuivering (2008, Ned. vertaling 2009) aantoont. 
De Estische schrijver Ilmar Taska vertelt in ‘Pobeda 1946’ (2016, Ned. vertaling 2020) een 
aangrijpend verhaal over de maatschappelijke ontwrichting in Estland direct na de oorlog. 
De monumentale roman Het achtste leven (voor Brilka) (2014, Ned. vertaling 2017) van de 
Duits schrijvende, uit Georgië afkomstige Nino Haratischwili beschrijft deze problematiek 
voor de hele twintigste eeuw. 
Eugen Ruge verhaalt in In tijden van afnemend licht (2011, Ned. vertaling 2012) eveneens 
van meerdere generaties die door de oorlog in verschillende landen (en systemen) terecht 
zijn gekomen. 
Centraal staat in deze recente literatuur het effect van totalitarisme op het persoonlijke 
leven. 

Colleges
1 Oost-Europa na 1945: bevrijding of bezetting? 
2 Ilmar Taska: Pobeda 1946. Stalins terreur in Estland. 
3 GOELAG-literatuur uit Estland: Jaan Kross en andere auteurs uit de 20e eeuw. 
4 Sofi Oksanen: Zuivering. Hoe het verleden na de omwenteling van 1989/1991 terugkeert. 
5 Eugen Ruge & Nino Haratischwili: Duitse stemmen over het sovjetverleden. 
6 Afsluiting: Houdt het nooit op? De gevolgen van trauma’s voor latere generaties. 

Cursusnummer
20N-1G29

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Prof. dr. C. Hasselblatt
 
Cursusvorm
Hoorcolleges (6x) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Zes colleges, om de week: 
Donderdag 8 en 22 oktober; 5 en 19 
november; 3 en 17 december 2020

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Aanbevolen literatuur:
Ilmar Taska: Pobeda 1946. Nobelman 
2020. 
Sofi Oksanen: Zuivering (antiquarisch 
of in bibliotheken)
Eugen Ruge: In tijden van 
afnemend licht. (antiquarisch of in 
bibliotheken)
Nino Haratischwili: Het achtste leven 
(voor Brilka).

Uiterste inschrijfdatum
24 september 2020

Cornelius Hasselblatt (1960) was 
van 1998 t/m 2014 hoogleraar 
Finoegrische talen en culturen 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. 

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/131-goede-boeken-over-slechte-tijden
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Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) geldt als de grootste naam uit de Duitse 
literatuur, die in alle literaire genres heeft geschitterd: van zijn jeugdroman 'Die Leiden 
des jungen Werther' en talrijke korte gedichten tot de groots opgezette tragedie 
'Faust'. Zijn werken laten een verheven mensbeeld zien (de ‘Weimarer Klassik’), gericht op 
de fundamentele eenheid van God, natuur en de mens. Maar ook schrijft Goethe dikwijls 
ironisch, soms zelfs cynisch: het beroemdste voorbeeld is de duivel Mephistopheles in 
Faust. Om zijn virtuoze taal en menselijk-filosofische diepgang wordt Goethe nog steeds 
gelezen; maar hoe goed kent u deze schrijver en zijn werk? 

Goethe werd met Die Leiden des jungen Werther, over de tragische jonge held die 
zich omwille van zijn geliefde Lotte van het leven berooft, op slag beroemd: overal in 
Europa las men Werther niet slechts, men probeerde ook als Werther te leven, lief te 
hebben, te lijden. Korte tijd later trad Goethe in dienst van de hertog van Weimar en 
ontwikkelde hij zich tot een klassiek dichter. Maar het ´Sturm und Drang´-gevoel van 
Werther bleef hij trouw, zoals in zijn vele korte, dikwijls schitterende gedichten, inspiratie 
voor veel componisten. Aan zijn meesterwerk Faust heeft Goethe zijn leven lang gewerkt 
en alles van zichzelf gegeven: hij was niet alleen de geleerde Faust, maar evenzeer 
Mephistopheles.

Programma
In tien hoor- en werkcolleges maakt u kennis met Goethe in de context van zijn tijd en 
worden de volgende werken van hem behandeld: 
• Die Leiden des jungen Werther (Ned. vert. Het lijden van de jonge Werther). 
• Een selectie uit Goethes korte gedichten (N.B. met bijzondere aandacht voor de invloed  
 van Spinoza). 
• Faust. Der Tragödie erster Teil (Ned. vert. Faust. Eerste deel van de tragedie). 

N.B.  Van Goethes werken wordt het Duitse origineel toegelicht; het is echter mogelijk dit 
vanuit een Nederlandse vertaling te volgen. 

Cursusnummer
20N-1G30

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

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

Data
Donderdag 1 oktober t/m 
10 december 2020, 15 oktober 
vervalt

Tijd
10.30-13.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
syllabus, verkrijgbaar bij de docent, 
€ 13,00 

Uiterste inschrijfdatum
17 september 2020

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

Sturm und Drang - Klassik - Faust        
Johann Wolfgang von Goethe

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/186-johann-wolfgang-von-goethe
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GRONINGEN - TAAL EN LITERATUUR

Wat herinnert u zich nog? Welke geuren, beelden, geluiden kunt u terughalen? Hoe krijgt 
u deze beelden zó op papier dat anderen ze graag willen lezen?  U leert schrijftechnieken 
om dat te bereiken.  

n deze cursus krijgt u opdrachten waarmee u uw herinneringen naar boven haalt. De 
ene herinnering roept de andere op. U zult al snel merken dat er veel in uw hoofd ligt te 
wachten tot het naar boven wordt gehaald, rijp om op papier te zetten! U krijgt in deze 
kleine groep alle aandacht om uw verhaal zo goed mogelijk te schrijven.   

Programma
Met behulp van foto’s, voorwerpen, vergeten woorden en creatieve opdrachten schrijft u 
in deze cursus uw eigen levensverhaal. U schrijft iedere week thuis, aan de hand van een 
opdracht, uw tekst. Tijdens de cursusbijeenkomsten leest u uw verhaal voor en luistert u 
naar de bijdragen van medecursisten. Zo inspireert u elkaar! Aan het eind van de cursus 
hebt u uw eigen serie prachtige verhalen geschreven. Verras uzelf!

Cursusnummer
20N-1G31

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Marleen Diepeveen
 
Cursusvorm 
10 werkcolleges 

Data
Donderdag 24 september t/m
3 december, 2020 15 oktober vervalt

Tijd
10.30-13.00 uur

Cursusprijs
€ 295,00

Cursusmateriaal
Handouts

Uiterste inschrijfdatum
10 september 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           
Hoe maakt u van uw levensverhalen 
een geheel?               

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/187-autobiografisch-schrijven
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Cursusnummer
20N-1G32

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Marleen Diepeveen
 
Cursusvorm 
Werkcolleges (10x) 

Data
Woensdag 23 september t/m 
2 december 2020, 13 oktober vervalt

Tijd
10.30-13.00 uur

Cursusprijs
€ 295,00

Cursusmateriaal
Handouts

Uiterste inschrijfdatum
9 september 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

Wat is een verhaal, wat een gedicht? Een allesomvattende definitie is moeilijk te geven, 
toch zien we allemaal het verschil tussen het een en het ander. U schrijft in deze cursus 
verhalen en gedichten en u ontdekt wat u het meest ligt.  

In deze cursus schrijft u de ene week een prozatekst , de andere week poëzie. In beide 
genres probeert u zo te schrijven dat u de lezer boeit! Kiest u bij het schrijven van een 
verhaal voor een korte of een langere versie? Schrijft u liever een sonnet of een vrij 
gedicht? U maakt kennis met verschillende schrijfvormen. 

Een zeer kort verhaal of een sprookje, een sonnet of een haiku? Wat zijn de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van verschillende genres? De ene vorm leent zich voor een actueel 
onderwerp, bij de andere vorm gebruikt u uw fantasie. Misschien lukt het u in deze cursus 
om over één onderwerp een verhaal én een gedicht te schrijven.

Programma
U schrijft uw teksten thuis, aan de hand van een opdracht. Tijdens de cursusbijeenkomsten 
bespreken we wat alle cursisten hebben geschreven. Zo leren we van elkaar en ontdekken 
we dat de mogelijkheden onbegrensd zijn. 

Bent u verteller of poëet?           

Verhalen én gedichten schrijven              

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/188-verhalen-en-gedichten-schrijven
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FRIESLAND - FILOSOFIE  

Cursusnummer
20N-2F01

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Edward van der Tuuk

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

Data
Maandag 21 september t/m 
30 november 2020,  12 oktober 
vervalt

Tijd
10.30-12.30 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Digitale syllabus en ander 
cursusmateriaal wordt geplaatst 
op: https://levensfilosofieoostwest.
wordpress.com

Uiterste inschrijfdatum
7 september 2020

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

Volgens het World Happiness Report staat het bruto nationaal geluk van de Nederlanders 
in de top 5. Toch krijgt meer dan een kwart van de volwassenen ooit in hun leven te maken 
met een depressie en stijgt het gebruik van anti-depressiva al jaren.Hoe rijmen we dit? 
En wat is geluk eigenlijk?

Gedurende de 20e eeuw heeft de psychiatrie zich ontwikkeld tot een klinische wetenschap 
die zich vooral richt op de pathologische kanten van de menselijke psyche en het 
reduceren van psychisch leed. De afgelopen decennia zien we echter een toenemende 
aandacht voor de rol van betekenis- en zingeving in het psychisch welzijn van mens 
en samenleving. De klacht-gerichte psychiatrie wordt steeds meer aangevuld met 
oplossingsgerichte benaderingen, zoals de positieve psychologie, mindfulness, acceptance 
and commitment theory (ACT), en zelf-determinatie-theorie (ZDT), die zich minder 
richten op gebreken, en meer op waarden en kwaliteiten. Ook wordt het functioneren van 
het individu meer geplaatst in de context van zijn leven met anderen binnen 
een omgeving waaraan hij deels zijn waarden en identiteit ontleent. En zo vullen 
inzichten vanuit de psychologie en de levensfilosofie elkaar steeds meer aan. 

Programma  
In 10 colleges zullen we het thema geluk onderzoeken vanuit filosofische en psychologische 
invalshoeken.
• De bio-chemie van geluk: is geluk reduceerbaar tot genetische opmaak en stofjes in 
 het brein? 
• Wat is de rol van genot en plezier, en van deugd en discipline in de persoonlijke   
 ontwikkeling? 
• Kunnen we spreken over ‘de zin van het leven’, of moet ieder voor zich zin in zijn of haar  
 leven creëren? 
• Vinden we betekenis in datgene waaraan we hechten, of is onthechting een voorwaarde  
 voor zingeving? 
• Heeft zin betrekking op ons gevoelsleven en onze beleving, of speelt vooral de ratio 
 een belangrijke rol? 
• Is zin iets dat we kunnen nastreven, of komt het op ons pad door datgene wat we in ons  
 leven toelaten? 
• In hoeverre hebben liefde en sociale verbinding te maken met geluk en zingeving? 
• Wat kunnen we leren van antieke stromingen als het stoïcisme, taoïsme, boeddhisme en  
 de deugd-ethiek? 

Over genieten, zelfontplooiing, zingeving en liefde 
Perspectieven op geluk      

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/151-perspectieven-op-geluk-cursus-in-leeuwarden
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FRIESLAND - FILOSOFIE  

Cursusnummer
20N-2F02

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Arnold Ziegelaar

Cursusvorm
Hoorcollege met ruimte voor 
vragen en discussie, 7 colleges met 
verlengde collegeduur

Data
Woensdag 30 september t/m 
18 november 2020, 14 oktober 
vervalt

Tijd
13.30-16.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Digitale syllabus op de website of 
syllabus verkrijgbaar bij de docent 
(€ 17,50)

Uiterste inschrijfdatum
16 september 2020

Arnold Ziegelaar (1962) is 
filosoof, beeldend kunstenaar 
en schrijver. Hij is als docent 
filosofie werkzaam in het 
hoger onderwijs. Zijn interesse 
ligt vooral bij metafysica, 
bewustzijnsfilosofie en 
levensfilosofie. 

‘Zingeving’ is een veelgebruikt woord. Niet altijd is duidelijk wat ermee wordt bedoeld. 
Filosofie is van oudsher betrokken op vragen rond zin en zinloosheid. We ontwikkelen 
een model van zingeving en bespreken thema’s zoals zelfontplooiing, vriendschap, religie 
en mystiek. Een cursus voor iedereen die zich (weer) wil oriënteren op de (on)zin van het 
leven. 

‘Zingeving’ lijkt een oplossing voor existentiële problemen die door veel mensen worden 
ervaren. De vraag naar zin wordt actueel door de ervaring van het ontbreken van zin en 
van de vertwijfeling die dat oproept. Filosofie is het al duizenden jaren durende gesprek 
van de mens met zichzelf en is van oudsher betrokken op vragen rond zin, zinloosheid en 
zingeving. Deze collegereeks heeft tot doel de vraag naar zin te verhelderen. Wat moet we 
verstaan onder ‘zin’, ‘zinloosheid’ en ‘zingeving’?  

We onderzoeken verschillende manieren om zin te ervaren: zelfontplooiing, vriendschap en 
liefde, kunst, religie. We onderzoeken wat er gebeurt als zingeving faalt, bijvoorbeeld door 
tegenslagen of verlies. We onderzoeken wat de grootste uitdaging lijkt te zijn voor het 
ervaren van zin: de dood. We onderscheiden verschillende verhoudingen tot de dood en 
laten zien dat zij niet in tegenspraak is met een zin van het leven. We onderzoeken vormen 
van hedendaagse religiositeit: zoals aardse mystiek en oosterse benaderingen. Deze cursus 
is voor iedereen die meer inzicht wil verkrijgen in het wat vage begrip ‘zingeving’.  

Opbouw collegereeks  
1 Zin en zingeving: een 5 dimensionaal model 
2 Vrijheid en zelfontplooiing 
3 Vriendschap en liefde 
4 De ervaring van schoonheid 
5 De ervaring van zinloosheid 
6 Meditaties over de dood 
7 Religie en aardse mystiek als derde weg   

Een filosofische inleiding 
Zin zoeken en zin vinden      

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/189-zin-zoeken-en-zin-vinden
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Cursusnummer
20N-2F03

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl 

Docenten
Hans en Justa Renner

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

Data
Woensdag 4 november t/m 
9 december 2020

Tijd
11.00-14.00 uur

Cursusprijs
€ 155,00

Cursusmateriaal
Syllabus, inbegrepen in cursusprijs

Uiterste inschrijfdatum
21 oktober 2020

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

Justa Renner-van Niekerk 
verzorgt de audiovisuele 
presentatie en doet 
literatuuronderzoek voor dit 
college

FRIESLAND - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

In geen ander deel van de wereld - met de Verenigde Staten als uitzondering -  speelden 
de Joden zo een belangrijke rol in de maatschappij als in Midden-Europa. Op cultureel 
gebied, in de wetenschap, in de economie. In deze collegereeks maken wij kennis met 
het Joodse leven van weleer.

Het zwaartepunt in het betoog ligt bij de laatste tweeënhalve eeuw van de Joodse 
geschiedenis, te beginnen met het slechten van de gettomuren aan het einde van 
de 18e eeuw, gevolgd door het moeizame proces van de Joodse emancipatie. Aan de orde 
komen zowel perioden van bloei, welvaart en glorie alsook de sinistere kanten van 
het bewogen Joodse verleden: antisemitisme, vernedering, pogroms. Hoe verging het 
destijds de Joodse gemeenschappen in het Poolse Warschau en in de belangrijkste steden 
van het oude Habsburgse keizerrijk, te weten Wenen, Boedapest, Bratislava en Praag?

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 ging de Habsburgse monarchie ten 
onder. Op haar grondgebied ontstonden nieuwe staten. De politiek jegens de Joodse 
minderheden in het interbellum verschilden sterk van land tot land. Op welke wijze? Toen 
kwam de catastrofe, ongekend in de Europese geschiedenis: de barbaarse liquidatie van 
Joden door het naziregime van Adolf Hitler. De shoah betekende het wrede einde van 
de Joodse aanwezigheid in de gehele Midden-Europese regio.

Na de Tweede Wereldoorlog volgde een naschok.  Anders dan in West-Europa was onder 
de communistische dictaturen zelfs van het geringste herstel van het Joodse leven geen 
sprake. Naar voorbeeld van de Sovjet-Unie voerden de communistische autoriteiten 
het “staats-antisemitisme” in het Oostblok in. Gedurende de Koude Oorlog fungeerden 
de Joden herhaaldelijk als zondebok en werden ze gediscrimineerd. Pas in de jaren ’80 na 
de komst van Michaïl Gorbatsjov in het Kremlin en na de val van het communisme in 1989 
kwam hierin een verandering.

De nachtmerrie is voorbij, maar de diepe wonden helen niet. Wat valt te zeggen over het 
leven van de Joodse gemeenschappen in het Midden-Europa van heden?

Een historische reis langs 5 hoofdsteden
Joods verleden in Midden Europa     

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/122-joods-verleden-in-midden-europa-cursus-in-leeuwarden


ZOMER & NAJAAR 2020 • 47

Cursusnummer
20N-2F04

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl 

Docent
Dr. Nicolaas Kraft van Ermel

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

Data
Woensdag 23 september t/m 
2 december 2020, 14 oktober vervalt

Tijd
13.15-15.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Wekelijkse handout, powerpoint 
digitaal, uitgebreide literatuurlijst.

Uiterste inschrijfdatum
9 september 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.

FRIESLAND - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

Geen andere regio van de wereld houdt de gemoederen zo bezig als het Midden-
Oosten. De aandacht gaat daar meestal naar Israël, Palestina en Syrië. Twee andere 
belangwekkende landen komen ook veelvuldig in het nieuws, maar worden beduidend 
minder begrepen: Turkije en Iran staan daarom in het brandpunt van deze cursus.

Beide landen spelen een rol in Syrië: Iran financiert Hezbollah beweging en liet Rusland 
bombarderen vanaf een van zijn luchtmachtbases. Turkije intervenieert zelf in zijn 
buurland. Ook om andere redenen zijn beide landen veelvuldig in het nieuws: Turkije 
vanwege de autoritaire tendensen van president Erdoğan en de mislukte staatsgreep in 
juli 2016. Iran vanwege de gespannen verhouding met president Trump en het omstreden 
kernprogramma van het land. 

Om de huidige stand van zaken in beide landen – en hun rol in het heden – te begrijpen, 
is voorkennis van de recente geschiedenis onontbeerlijk. De laatste twee eeuwen kunnen 
gezien worden als een periode van voortdurende spanning tussen de eigen religieuze, 
culturele en politieke traditie en de (westerse) moderniteit. Ook gebruikten grootmachten 
Turkije en Iran voor hun geopolitieke powerplay. Het resultaat is in beide landen 
vergelijkbaar, maar ook tegengesteld: Turkije is een gemankeerde seculiere democratie, 
Iran een theocratie die in tweede instantie veel democratischer is dan wij zouden denken.

Programma
 1 Turkije I De zieke man van Europa: Het Ottomaanse rijk ingeklemd tussen grootmachten 
 2 Turkije II Het einde van het Ottomaanse Rijk 
 3 Iran I Iran in de 19e eeuw: schaakstuk in ‘The Great Game’ 
 4 Turkije III Het ontstaan van het moderne Turkije 
 5 Iran II Speelbal tussen de Britten, de VS en de Sovjet-Unie 
 6 Turkije IV Van eenpartijstaat naar een wankele democratie 
 7 Turkije V Militaire inmenging in de Turkse politiek 
 8 Iran III Het Iran van Mohammed Reza Sjah: Amerikaanse pion in de Koude Oorlog 
 9 Turkije VI De Moeizame weg naar democratie 
10  Iran IV De Islamitische Revolutie en daarna

Tussen traditie en moderniteit
Turkije en Iran in de 20ste en 
21ste eeuw     

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/149-turkije-en-iran-in-de-20ste-en-21ste-eeuw
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FRIESLAND  - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

Oude en nieuwe visies op de Tweede Wereldoorlog en de bezetting zullen de revue 
passeren. Elke visie heeft zijn historische, persoonlijke en emotionele achtergrond. 
De cursus probeert deze nuances te ontwarren en uit te komen bij de huidige consensus, 
voor zover daarvan sprake kan zijn.

In het voorjaar van 2020 is ’75 jaar bevrijding’  herdacht. In de schaduw van de corona-
crisis zijn in de terugblikken allerlei nuances buiten beeld gebleven. Los daarvan valt 
opnieuw te constateren dat er enorme verschillen zijn tussen de visies op de bezetting 
(1940-1945) die in de loop der jaren sinds 1945 in zwang zijn geweest. 
In deze cursus zullen de concurrerende visies worden gewogen tegen hun historische 
achtergrond. Waar staan we nu? Hoe moet de bezettingstijd, waarin verzet en collaboratie 
soms dicht bij elkaar lagen, worden beoordeeld? Bij de beantwoording van deze vraag 
moeten we ons realiseren dat ‘alle geschiedenis contemporaine geschiedenis is’: geen 
enkele visie staat los van haar historische context. 
Toch zijn er wel punten van overeenstemming te ontdekken. Wij zullen ons zowel 
bezighouden met wat de historici verbindt als met wat hen verdeelt en zal blijven 
verdelen. Hoe speelt de moraal mee? En wiens moraal? Hoe filteren we een subjectieve 
interpretatie uit objectieve interpretaties en vice-versa?

Aan de orde komen de belangrijkste publicaties over de bezettingstijd, voor zover van 
belang voor de identificatie van concurrerende visies, en hun plaats in de tijd.

Programma
1 Nederland in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw 
2 De meidagen van 1940 
3 De eerste tekenen van verzet – en diverse vormen van collaboratie 
4 Hoe in de loop van 1944 alles veranderde 
5 De deportaties: oude en nieuwe visies op een verbijsterend schandaal  

Oude en nieuwe visies in hun historische verband 
Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog   

Cursusnummer
20N-2F05

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Prof. dr. Doeko Bosscher

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

Data
Dinsdag 22 september t/m 
27 oktober, 13 oktober vervalt

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Digitale syllabus, op de site van 
HOVO Noord-Nederland

Uiterste inschrijfdatum
8 september

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

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/190-nederland-in-de-tweede-wereldoorlog-cursus-in-leeuwarden


ZOMER & NAJAAR 2020 • 49

Cursusnummer
20N-2F06

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Ellen van der Vecht

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

Data
Woensdag 23 september t/m 
2 december, 14 oktober vervalt

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
9 september 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.

FRIESLAND - 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   

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/193-moderne-kunst-van-europa
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FRIESLAND - MENS EN MAATSCHAPPIJ

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
20W-2F07

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Dr. Peter Druijven

Cursusvorm
Hoorcolleges (5x)

Data
Maandag 2 november tm 
30 november 2020

Tijd
13.15-15.00 uur

Cursusprijs
€  145,00

Uiterste inschrijfdatum
19 oktober 2020

Peter Druijven was als docent 
en onderzoeker werkzaam 
bij de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen van de RUG. 
Als ontwikkelingsgeograaf en 
planoloog heeft hij onderzoek 
gedaan in onder meer Mexico, 
India en China.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/141-de-nieuwe-zijderoutes


ZOMER & NAJAAR 2020 • 51

FRIESLAND - MENS EN MAATSCHAPPIJ

De huidige definitie van gezondheid luidt: “Gezondheid is een toestand van volledig 
lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen maar de afwezigheid van 
ziekte of gebrek” (WHO, 1948). Arts en onderzoeker Machteld Huber pleit voor een andere 
term, namelijk Positieve Gezondheid. Waarom zijn zoveel mensen enthousiast over dit 
concept?

Voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber introduceerde het concept positieve 
gezondheid in 2009. Zij stelde voor om gezondheid niet te zien als de afwezigheid van 
ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale 
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Inmiddels is er in 
Nederland en ook internationaal heel veel belangstelling voor deze nieuwe omschrijving. 
Met name de brede, mensgerichte kijk die het positieve gezondheidsconcept met zich 
meebrengt spreekt veel mensen aan. Hoewel de definitie van de WHO nog altijd niet is 
aangepast lijkt het concept bijna niet meer weg te denken.

Een eerste kennismaking met Positieve Gezondheid aan de hand van vele inspirerende 
voorbeelden van mensen die op de één of andere wijze in hun leven te maken kregen 
met gezondheid en ziekte. In deze serie van vier colleges bespreken we de herkomst èn 
de toekomst van het concept Positieve Gezondheid. Waarom vond Machteld Huber het 
belangrijk om een nieuwe definitie te kiezen? Hoe is zij tot deze definitie gekomen? Wat 
inspireerde haar? Wat betekent het als we in Nederland allemaal volgens deze nieuwe 
definitie gaan handelen? Is er ook kritiek? Welke?

We beginnen met het verhaal van Machteld Huber die, toen ze zelf ziek werd, ervoer wat 
gezondheid echt is. Vervolgens bespreken we de resultaten van haar (promotie)onderzoek 
en lichten het zogenaamde spinnenweb-model toe. In de lessen gaan we ook zelf aan de 
slag: u leert de zes pijlers van positieve gezondheid kennen. We eindigen deze lessenserie 
met een blik in de toekomst: welke uitdagingen zijn er nog? 

In de colleges komen vele inspirerende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk aan bod en 
gaan we samen in gesprek over (positieve) gezondheid.

Positieve gezondheid: 
een nieuwe kijk op gezondheid       
Op uw gezondheid! 

Lichaams
functies

Mentaal
welbevinden

Zingeving

Kwaliteit van
leven

Meedoen Dagelijks
functioneren

Cursusnummer
20W-2F08

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. A.J.E. Schilder

Cursusvorm
Hoorcolleges (4x) eens per 2 weken

Data
Dinsdag 22 september, 
6 en 20 oktober en 3 november 2020

Tijd
10.00-12.00 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Uiterste inschrijfdatum
8 september 2020

Agnes Schilder is psycholoog 
en als docent verbonden aan 
diverse onderwijsinstellingen 
waaronder de opleiding 
Toegepaste Psychologie van de 
Hanzehogeschool Groningen. 
Voor meer informatie zie: 
www.acttoo.nl

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/191-op-uw-gezondheid
https://www.acttoo.nl/
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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
20N-2F09

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Prof. dr. C. Hasselblatt

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

Data
Vrijdag 9 en 23 oktober; 
6 en 20 november; 
4 en 18 december 2020

Tijd
10.30-12.30 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
25 september 2020

Cornelius Hasselblatt (1960) was 
van 1998 t/m 2014 hoogleraar 
Finoegrische talen en culturen 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/128-de-finoegrische-wereld
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Aan de hand van enkele voorbeeld-misdrijven onderzoeken we wat de mogelijkheden en 
de onmogelijkheden van de opsporingsambtenaar zijn. Wat kunnen opsporingsambtenaren 
met sporen en DNA? Wat is nu bewijs? Wat is de taak van de officier, de rechter 
commissaris en de raadsman in deze fase van het onderzoek? Wat gebeurt er op een 
rechtbankzitting?

Tijdens het  college, met veel ruimte voor vragen en discussie, gaan we aan de hand van 
enkele strafbare feiten op onderzoek uit. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:   

Wat voor soorten strafbare feiten kennen we in Nederland en wie spoort deze op? 
Wat is nu feitelijk de taak van de opsporingsambtenaren.
Is er verschil in opsporingsbevoegdheden?
Hoe lang kan zo’n opsporingsonderzoek duren? Waarom wordt een verdachte soms zo snel 
weer op straat gezet en waarom blijft een andere verdachte maanden in voorarrest zitten.
Wat komt er zoal bij kijken voordat we kunnen zeggen: 'De zaak is rond'.
Hoe gaat nu zo’n verhoor van een verdachte, aangever of getuige.
Wat doet een hulpofficier van justitie op het politiebureau.
Wat is de rol van de raadsman, het OM en de RC tijdens het opsporingsonderzoek.
Waarom moet ik voorkomen op een rechtbankzitting.

Tijdens deze cursus zullen verhoren worden geoefend en spelen we een rechtbankzitting na.

Programma
 1 Wie zijn de opsporingsambtenaren zijn en waar werken zij?  We gaan enkele   
  misdrijven uitspitten. 
 2 Wat is de taak van een opsporingsambtenaar? Hoe zit het met hun    
  opsporingsbevoegdheden?
 3 Welke bijzondere opsporingsbevoegdheden kennen wij en wat doen we er mee?
 4 Wanneer is een zaak 'rond'?  Hoe kun je dat bespoedigen?
 5 Wat is de taak van de raadsman in het strafonderzoek?
 6 Rollenspel: verhoor verdachte, getuigenverhoor en verhoor aangever.
 7 Welke rollen vervullen diverse ambtenaren in het strafproces?
 8 Hoe gaat het op een rechtbankzitting?
 9 Naspelen van een rechtbankzitting. 
10  Vragen en evaluatie.

Hoe gaat dat nu, politiewerk en vervolging      
Van strafbaar feit tot de 
rechterlijke uitspraak      

Cursusnummer
20N-2F10

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Willem Wolfert

Cursusvorm
Werkcollege (10x)

Data
Dinsdag 22 september t/m 
1 december 2020, 13 oktober vervalt

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Syllabus, verkrijgbaar bij de docent 
(€ 10). In de syllabus worden de 
relevante artikelen en artikelen 
uit het wetboek van Strafvordering 
verwerkt. Tevens wordt de 
Powerpointpresentatie toegevoegd. 

Uiterste inschrijfdatum
8 september 2020

Willem Wolfert heeft 30 jaar les 
gegeven aan de Politieacademie.  
Hij doceerde zowel aan 
de basispolitieopleiding als aan 
de voortgezette opleidingen. 

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/137-van-strafbaar-feit-tot-de-rechterlijke-uitspraak
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Al jaren is de Estse componist Arvo Pärt (*1935) de meest gespeelde eigentijdse klassieke 
componist. Uitvoeringen van zijn verstilde werken zijn vaak volledig uitverkocht en cd’s 
met opnamen ervan gaan als warme broodjes over de toonbank..      

In het werk van Pärt komen twee belangrijke stromingen in de hedendaagse muziek bij 
elkaar. Na te zijn vastgelopen in het muzikale materialisme van het Sovjet-communisme 
besloot Pärt aan te sluiten bij de Amerikaanse trend van Minimal Music. De inspiratie voor 
Minimal Music kwam uit Oosterse meditatietechnieken. Pärts muziek heeft inderdaad een 
uitgesproken meditatief karakter. 

Pärts werk wortelt echter ondubbelzinnig in de christelijke traditie en vormt daardoor 
bestanddeel van wat wel Nieuwe spiritualiteit wordt genoemd. Tot de opmerkelijkste 
aspecten van de hedendaagse muziekscène behoort dat diverse van de meest gespeelde 
componisten structureel hun inspiratie halen uit de Bijbels-christelijke traditie: behalve 
Olivier Messiaen (1908-1992) kan hierbij worden gedacht aan Sofija Gubajdulina (*1931), 
Galina Grigorjeva (*1962) en James McMillan (*1959). 

In deze cursus zullen werken van Arvo Pärt worden verkend vanuit deze twee 
invalshoeken en vergeleken met die van andere representante componisten uit deze 
stromingen. 

Arvo Pärt, Minimal Music en Nieuwe spiritualiteit         
‘The criterion must be humility’       Cursusnummer

20N-2F11

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Dr. Marcel Zwitser

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

Data
Woensdag 30 september t/m 16 
december 2020, 14 oktober en 
25 november vervallen

Tijd
9.30-12.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Cursusmateriaal
Syllabus, verkrijgbaar bij de docent, 
€ 15,00

Uiterste inschrijfdatum
16 september 2020

Bijzonderheden
De powerpoint van deze cursus 
wordt niet digitaal beschikbaar 
gesteld.

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

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/126-the-criterion-must-be-humility-cursus-in-leeuwarden
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De verbindende factor: 
dirigent en/of bassist?      Cursusnummer

20N-2F12

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Huub van 't Hek

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

Data
Donderdag 1 oktober t/m 
26 november 2020, 15 oktober 
vervalt

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 178.50

Uiterste inschrijfdatum
17 september 2020

Huub van 't Hek (1947) Is 
operaspecialist en heeft sinds 
1980 zijn eigen Bureau 
't Hekst & Uitleg. 
Homepage: www.hektic.nl 

In de Oude Wereld steunen wij op sterke leiders. Heel veel macht aan de top in één hand. 
Leiderschap in handen van strenge dirigenten. Dat tijdperk zijn wij aan het verlaten. 
Toekomstig leiderschap zal functioneren vanuit de basis, zoals de bassen de klank van de 
muziek dragen. De bas als nieuwe dirigent. Op dat fundament kan samenwerking floreren. 
Daarom met het oog op de toekomst een onderzoek naar leiderschap en verbinding aan 
de hand van acht opera's die een glorieus tijdvak uit de geschiedenis representeren.  

Colleges
(voor meer informatie over de verschillende colleges zie de HOVO website)

1 Assyrië / Semiramide  
 Dienend leiderschap. De keuze van het volk.   
2 Egypte / Akhnaten  
 Oude macht en nieuw gezag 
3 Griekenland / Mitridate Re di Ponte 
 Laveren tussen de valkuilen.  
4 Rome / Rienzi  
 Politieke bevelen boven menselijk gevoelen.  
5 Venetië / I Due Foscari  
 Gebonden zijn aan geschreven recht.  
6 Engeland / Anna Bolena  
 Waarom regeert de troon de leugen?  
7 Frankrijk / Le Prophète  
 Groepsbelang voor eigenbelang?  
8 Rusland / Chovantsjina  
 Wat is de definitie van charisma? 

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/192-de-verbindende-factor-dirigent-enof-bassist
https://www.hektic.nl/
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FRIESLAND - NATUURWETENSCHAP 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.

Leven vinden buiten onze aarde        
Astrobiologie        Cursusnummer

20W-2F13

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docenten
Dr. Paul Wesselius
Drs. Jan de Boer 

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

Data
Maandag 19 oktober t/m 
23 november 2020

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Handouts. Aanbevolen literatuur:
Vincent Icke, Reisbureau Einstein
Nanne Naninga, Speurtocht naar 
buitenaards leven.

Uiterste inschrijfdatum
5 oktober 2020

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

Drs. Jan de Boer (1943) studeerde 
in Groningen sterrenkunde. Hij 
werkte tot 1988 bij het Kapteyn 
Astronomisch instituut als 
beheerder en docent.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/106-astrobiologie
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Door broeikasgassen wordt warmte binnen de atmosfeer gehouden. Het besef, dat de 
opwarming van de atmosfeer en daarmee het zeewater wel eens door menselijke activiteit 
zou kunnen worden veroorzaakt, is bij velen doorgedrongen. Recentelijk zijn de agrariërs 
verantwoordelijk gesteld voor de te grote stikstofemissie, door politiek, overheid en 
rechters. Draconische maatregelen volgden. Een handvol sceptici geeft tegengas. Wie 
heeft gelijk?

Al in het rapport "Grenzen aan de groei" (1972) van de Club van Rome, werd 
gewaarschuwd voor antropogene activiteiten, die een gevaar zouden opleveren voor 
flora en fauna en de mensheid. De resultaten van metingen aan de gehaltes van gassen 
in de atmosfeer en de effecten van die hoge gehaltes zijn alarmerend: veel regen, 
extreme droogte, hitte, extreme koude, wervelstormen, afstervend koraal, etcetera. Kan de 
wetenschap een sluitende verklaring geven voor deze rampen? 

De fysische en chemische kennis is sinds 1972 enorm uitgebreid, maar de processen die 
zich in de atmosfeer en in de biosfeer afspelen zijn zeer complex en nauwelijks te vangen 
in rekenmodellen. In deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste processen bij deze 
problematiek. Aan de orde komen: de eigenschappen en de rol van zonnestraling, CO2, 
water en stikstofdioxide.

Programma
1 Inleiding. Vergelijking van het huidige klimaat met het verleden. De Gaia-hypothese van  
 James Lovelock (1969).
2 Samenstelling van de atmosfeer, gassen, invloed van zonnestraling. Verband tussen  
 golflengte en energie.
3 Botsende en bewegende deeltjes: de vorming van chemische verbindingen. Absorptie  
 van infraroodstraling. Het broeikaseffect. 
4 Verbrandingsgassen: oxides van koolstof, stikstof, zwavel. Hun oplosbaarheid in water  
 en de activiteit van micro-organismen bij de mineralisatie van organische stof. 
5 Verwijderingsmechanismen van broeikasgassen. Maatregelen om de temperatuur van  
 de atmosfeer te verlagen, rol van levend groen. Methoden om decentraal energie op te  
 wekken. Alternatieve energiebronnen gebruiken. 

Broeikasgassen, vloek of zegen?       
Cursusnummer
20N-2F14

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
G.J.M. Goedvriend

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

Data
Maandag 19 oktober t/m 
16 november 2020

Tijd
10.00-12.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Handouts

Uiterste inschrijfdatum
5 oktober 2020

G.J.M. Goedvriend (1949) was 
wetenschappelijk onderzoeker 
en milieutechnoloog bij TNO 
docent Milieuvakken op het HBO.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/125-broeikasgassen-vloek-of-zegen
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Hoewel de maatschappij in de Romeinse Oudheid een mannenwereld was, kennen we uit 
de literatuur toch vele markante, beroemde vrouwenfiguren. De mythologische Dido en 
de historische Lucretia en Agrippina inspireren ook in onze tijd nog schrijvers, schilders, 
beeldhouwers en componisten.

In deze cursus behandelen we eerst het drama van Dido, koningin van Carthago, die liefde 
opvatte voor Aeneas, zoon van de godin Venus en de mythische stamvader van 
de Romeinen.
Via zijn zoon Iulus en eeuwen later Romulus en Remus, de stichters van Rome, komen we 
uiteindelijk uit bij de Romeinse keizer Augustus. Tijdens diens regering leefde 
de Romeinse dichter Vergilius (70-19 v.C.), die in zijn Aeneis beschrijft hoe Aeneas op 
zijn tocht naar Italië bij koningin Dido terecht kwam en hoe Dido haar liefde voor hem 
beleefde en na zijn vertrek aan haar einde kwam.

We bekijken afbeeldingen en lezen Vergiliusteksten, die we zullen vergelijken met 
een video-opname van Purcells opera “Dido and Aeneas”.

Als tweede vrouw bespreken we Lucretia, die eind  6e eeuw v.C. in de Romeinse 
koningstijd leefde. Haar droevige geschiedenis was de aanleiding tot de afschaffing van 
de gehate monarchie en de instelling van een republiek met twee consuls aan het hoofd.
Bij de behandeling van Lucretia maken we gebruik van teksten van de geschiedschrijver 
Livius (59 v.C. tot 17 n.C.) en bekijken we afbeeldingen van Lucretia. Haar verhaal  sprak 
veel schilders aan, omdat ze daar een boodschap aan konden verbinden. Verder zullen we 
luisteren naar muziekfragmenten  van Händel en Britten.

Tot slot  behandelen we een van de meest invloedrijke en beruchte vrouwen uit de 
Romeinse keizertijd: Agrippina, de vrouw van keizer Claudius en moeder van keizer Nero.
(eerste eeuw n. Chr.) Haar greep op Nero begon hem zo te irriteren, dat hij uiteindelijk zijn 
moeder uit de weg ruimde. Dit was een enorme schok voor het Romeinse volk, dat toch 
wel wat gewend was!
We lezen teksten van de geschiedschrijver Tacitus, een tijdgenoot van Nero. Naast 
afbeeldingen bekijken we een documentaire over Nero en een aflevering uit de TV-serie 
'I Claudius'.

Alle drie de vrouwen hebben op hun eigen wijze heel veel losgemaakt in de Klassieke 
wereld en ook in onze tijd werkt hun invloed door!

Beroemde vrouwen in 
de romeinse oudheid            

FRIESLAND - TAAL EN LITERATUUR

Cursusnummer
20N-2F15

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Gerry Mulder
 
Cursusvorm
Hoorcolleges (7x) met ruimte voor 
vragen en discussie) 

Data
Donderdag 22 oktober t/m 
3 december 2020

Tijd
14.00-15.45 uur

Cursusprijs
€ 178,50

Cursusmateriaal
Handouts

Uiterste inschrijfdatum
8 oktober 2020

Gerry Mulder is classica en 
heeft jaren Klassieke Talen en 
Klassieke Culturele Vorming 
onderwezen. Tegenwoordig geeft 
ze cursussen Latijn en Klassieke 
Oudheid aan de HOVO Noord-
Nederland.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/144-beroemde-vrouwen-in-de-romeinse-oudheid
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FRIESLAND - GESCHIEDENIS & ARCHEOLOGIE

Ieder volk wil een eigen territorium. Indringers worden door grenstekens gewaarschuwd: 
"HALT HIER GRENZE"!!! Bij een inval volgt oorlog. Na oorlog komt er een vredesverdrag 
en een nieuwe grens als een  versteende ondertekening van dit verdrag. Als spanningen 
verdwijnen  kunnen grenzen doorlaatbaar, verlegd, of zelfs opgeheven worden.

Door politieke ingrepen kan een grens plotseling totaal gewijzigd worden, met alle 
rampzalige gevolgen voor mensen die er vlakbij wonen. Vaak moeten ze vluchten met 
achterlating van hun bezit. Anderzijds prikkelt een grens mensen ook oude conflicten op 
te lossen en te streven naar soepeler contacten met het buurland.

Voorbeelden zijn er te over. In 1952 wordt het IJzeren Gordijn ondoordringbaar. In 
1961 sluit het vluchtgat  Berlijn. De nieuwe "vredesgrens" met Polen oogt ook niet erg 
vreedzaam. Na 1989 verdwijnen ze in hoog tempo. De grens tussen Nederland en België 
ontstaat in 1648 na oorlogvoering. Eeuwenlang was Staats-Vlaanderen een tweederangs 
wingewest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Den Haag en zelfs 
Middelburg hadden geen interesse. Na een bewogen geschiedenisverleden is de grens 
nu volstrekt doorlatend. Finland en de Sovjet-Unie kenden grote problemen over het 
verloop van de grens. Door tijdig mee te buigen heeft Finland zijn zelfstandigheid weten 
te bewaren.   

Programma
• Het IJzeren Gordijn wordt een onneembare vesting. Wat is het lot van de grensbewoners  
 in Duitsland? 
• De bouw van de Muur in Berlijn brengt grote problemen met zich mee. Hoe reageerden  
 de mensen hierop? Na 1989 nog steeds "Mauer im Kopf" ? 
• De nieuwe Duits-Poolse grens zorgt voor grote vluchtelingenstromen die moeilijk op te  
 vangen zijn. Erkenning van deze grens volgt pas in 1990. 
• Finland maakt zich in 1918 los van Rusland. In de Tweede Wereldoorlog kiest het land  
 voor Hitler met rampzalige gevolgen. Door slimme diplomatie blijft het onafhankelijk.  
• De grens tussen België en Zeeuws-Vlaanderen staat pas vast in 1648. Zowel Frankrijk  
 als België eisen het later op. Hoe denkt men nu over aansluiting bij België? 

De grensoverschrijdende waarde van grenzen 
Halt hier Grenze       Cursusnummer

20N-2F16

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Klaas Hoogenboezem

Cursusvorm
Hoorcolleges (6) met ruimte voor 
vragen en discussie

Data
Maandag 21 september t/m 
2 november 2020, 12 oktober vervalt

Tijd
13.30-15.30 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
7 september 2020

Drs. Klaas Hoogenboezem 
(1940) was tot 2005 docent 
geschiedenis en aardrijkskunde 
aan het Hondsrugcollege in 
Emmen.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/118-halt-hier-grenze
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DRENTHE - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE

Wie kent Marlene Dietrich niet? Deze ster en haar film ‘Der Blaue Engel’ zijn tot op heden 
een symbool van de jaren twintig in Berlijn. Niet alleen de hoge cultuur, maar ook de 
populaire cultuur had toen een spectaculair niveau. Geen andere metropool in Europa 
trok zoveel briljante kunstenaars, intellectuelen, revolutionairen en mensen met een 
alternatieve levensstijl aan. Maar hoe gouden waren deze jaren werkelijk? Berlijn was 
immers ook de stad van dramatische armoede, werkloosheid en de opkomst van het 
nationaalsocialisme. Hoe zijn deze tegenstellingen te rijmen?

De zes hoorcolleges behandelen de Berlijnse jaren twintig en de contrasten die deze 
unieke periode zo aangrijpend maken. Met het beroemde filmlied uit die tijd kun je terecht 
zeggen: ‘Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder’. Er zal veel aandacht worden 
besteed aan de populaire cultuur – o.a. cabaret, film, revue, nachtclubs – en de functie 
daarvan in die tijd. Daarom wordt deze ingebed in de stedelijke groei van Berlijn met de 
nieuwe Kurfürstendamm en in de grillige politiek-economische ontwikkelingen. 

Als achtergrondverdieping kunt u naar wens twee hier aanbevolen romans lezen. Denk 
verder aan de vermaarde film ‘Cabaret’ (1972) met Liza Minnelli, die een prachtige 
terugblik op dit wereldje geeft. 

Eén college is gewijd aan het einde van deze flamboyante periode, toen talrijke Berlijnse 
kunstenaars en intellectuelen naar Nederland emigreerden en hier een wrange ontvangst 
beleefden. Elk college wordt verlevendigd met veel powerpointbeelden, en u krijgt ook 
stukjes jaren twintig te zien die in het huidige Berlijn nog bestaan.
  
Colleges
1 Berlijn jaren 20: de Kurfürstendamm als het grootste koffiehuis van Europa. 
2 Uitgaansleven: van cabaret tot de Comedian Harmonists. 
3 Marlene Dietrich, de Ufa filmmaatschappij en ‘Der Blaue Engel’. 
4 Politiek-economische ontwikkelingen: het nieuwe levensgevoel en de omslag na 1929. 
5 Exil: de emigratie van Berlijners naar Nederland vanaf 1933. 
6 Honderd jaar jaren 20: visies toen en nu. 

Van Marlene Dietrich tot Hitler     
De gouden jaren twintig in Berlijn  Cursusnummer

20N-3D01

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Dr. dr. Marianne Vogel

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

Data
Donderdag om de week, 
8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 
3 en 17 december 2020

Tijd
14.00-15.45 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Cursusmateriaal
Handout. 
Aanbevolen literatuur: Gabriele 
Tergit: Käsebier verovert de 
Kurfürstendamm. € 22,99.

Uiterste inschrijfdatum
24 september 2020

Marianne Vogel (1958) 
is persoonlijk coach en 
literatuurwetenschapper. Zij is 
gepromoveerd in de Letteren en 
in de Algemene Wetenschappen. 
Haar specialiteiten zijn 
literatuur- en cultuuranalyse, 
zingeving en creatieve omgang 
met problemen.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/196-de-gouden-jaren-twintig-in-berlijn
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Cursusnummer
20N-3D02 

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docenten
Hans en Justa Renner

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

Data
Dinsdag 3 november t/m 
8 december 2020

Tijd
11.00-14.00 uur

Cursusprijs
€ 155,00

Cursusmateriaal
Syllabus, inbegrepen in cursusprijs

Uiterste inschrijfdatum
20 oktober 2020

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

Justa Renner-van Niekerk 
verzorgt de audiovisuele 
presentatie en doet 
literatuuronderzoek voor dit 
college

DRENTHE - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

In geen ander deel van de wereld - met de Verenigde Staten als uitzondering -  speelden 
de Joden zo een belangrijke rol in de maatschappij als in Midden-Europa. Op cultureel 
gebied, in de wetenschap, in de economie. In deze collegereeks maken wij kennis met 
het Joodse leven van weleer.

Het zwaartepunt in het betoog ligt bij de laatste tweeënhalve eeuw van de Joodse 
geschiedenis, te beginnen met het slechten van de gettomuren aan het einde van 
de 18e eeuw, gevolgd door het moeizame proces van de Joodse emancipatie. Aan de orde 
komen zowel perioden van bloei, welvaart en glorie alsook de sinistere kanten van 
het bewogen Joodse verleden: antisemitisme, vernedering, pogroms. Hoe verging het 
destijds de Joodse gemeenschappen in het Poolse Warschau en in de belangrijkste steden 
van het oude Habsburgse keizerrijk, te weten Wenen, Boedapest, Bratislava en Praag?

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 ging de Habsburgse monarchie ten 
onder. Op haar grondgebied ontstonden nieuwe staten. De politiek jegens de Joodse 
minderheden in het interbellum verschilden sterk van land tot land. Op welke wijze? Toen 
kwam de catastrofe, ongekend in de Europese geschiedenis: de barbaarse liquidatie van 
Joden door het naziregime van Adolf Hitler. De shoah betekende het wrede einde van 
de Joodse aanwezigheid in de gehele Midden-Europese regio.

Na de Tweede Wereldoorlog volgde een naschok.  Anders dan in West-Europa was onder 
de communistische dictaturen zelfs van het geringste herstel van het Joodse leven geen 
sprake. Naar voorbeeld van de Sovjet-Unie voerden de communistische autoriteiten 
het “staats-antisemitisme” in het Oostblok in. Gedurende de Koude Oorlog fungeerden 
de Joden herhaaldelijk als zondebok en werden ze gediscrimineerd. Pas in de jaren ’80 na 
de komst van Michaïl Gorbatsjov in het Kremlin en na de val van het communisme in 1989 
kwam hierin een verandering.

De nachtmerrie is voorbij, maar de diepe wonden helen niet. Wat valt te zeggen over het 
leven van de Joodse gemeenschappen in het Midden-Europa van heden?

Een historische reis langs 5 hoofdsteden
Joods verleden in Midden Europa

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/123-joods-verleden-in-midden-europa-cursus-in-assen
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Cursusnummer
20N-3D03

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl 

Docenten
Dr. Paul Brood

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

Data
Woensdag 30 september t/m 
4 november 2020, 14 oktober vervalt

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Cursusmateriaal
Aanbevolen: Historische atlas NL. 
Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft 
geraapt, door Martin Berendse en 
Paul Brood. WBooks Zwolle 2019. 
€34,95

Uiterste inschrijfdatum
16 september 2020

Dr. Paul Brood is archivaris en 
rechtshistoricus. Als schrijver 
en redacteur is hij betrokken 
bij verschillende historische 
publicaties. Brood was archivaris 
in Drenthe en in Groningen en 
werkte bij het Nationaal Archief 
in Den Haag.

DRENTHE - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE  

Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel 
meer? Zijn er nu 17, 7, 10, 11 of 12 Nederlandse provincies? De in 2019 verschenen 
Historische atlas NL geeft een antwoord op deze vragen met de meest bijzondere kaarten 
en documenten uit onze archieven. In het college wandelen we door onze geschiedenis 
aan de hand van de atlas.

Dat mensen graag naar oude kaarten kijken, blijkt wel uit de belangstelling voor atlassen 
en andere kaartboeken. Daarom zijn de historische kaarten een mooie aanleiding om door 
onze geschiedenis te wandelen. Daarbij kijken we niet alleen naar de gedrukte kaarten. 

Zonder meer verrassend zijn de vele manuscriptkaarten die in het verleden gemaakt zijn 
en die maar weinigen kennen. In het college wordt de wording van Nederland getoond 
en komen bijzondere kaarten van bijzondere gebieden aan de orde.  In deze cursus in 
Drenthe wordt ingezoomd op de provincie Drenthe. Het laatste college wordt gegeven in 
het Drents Archief, waar ook originele kaarten bekeken kunnen worden.

De Historische atlas NL ging in vier maanden al 10.000 keer over de toonbank. Deel 2, dat 
als ondertitel De ware schaal van Nederland heeft en gaat over de streken van Nederland, 
verschijnt in najaar 2020.

Programma
1 Kennismaking met kaarten en atlassen. Nederland in kaart door de eeuwen heen.
2  Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt.
3  Bijzondere plaatsen en bijzondere kaarten.
4  Het Noorden in kaart.
5  Bezoek aan de originele kaartencollectie van het Drents Archief.

Het Noorden in kaart
Nederland in historische kaarten

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/110-nederland-in-historische-kaarten
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Cursusnummer
20N-3D04

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl 

Docenten
Drs. Ellen van der Vecht

Cursusvorm
Hoorcolleges (4x)

Data
Vrijdag 25 september t/m 
23 oktober 2020, 16 oktober vervalt

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Cursusmateriaal
De powerpoint van deze cursus 
wordt niet digitaal ter beschikking 
gesteld.

Uiterste inschrijfdatum
11 september 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.

DRENTHE - KUNST- EN CULTUURGESCHIEDENIS  

Rembrandt´s Danaë in de Hermitage St. Petersburg, las Meninas van Velàzquez in het 
Prado in Madrid... 

Het zijn maar enkele voorbeelden van werken die in deze korte cursus voorbij komen. 
U maakt per college een reis door de geschiedenis en de collecties van een topmuseum. U 
ziet de highlights in de collecties van schitterende musea over de hele wereld. Bekende én 
minder bekende kunstwerken komen aan bod.

Behalve aan de mooiste en belangrijkste werken in de collecties wordt er aandacht 
besteed aan de musea zelf, aan het bijzondere gebouw (zoals het Akropolis Museum) en 
de totstandkoming van de collecties. Het Musée d’Orsay werd gebouwd als treinstation, de 
gebouwen en collecties van de Hermitage hebben een lange, tsaristische geschiedenis. 
Sommige kunstwerken hebben zelf een bijzondere geschiedenis en nemen een 
belangrijke plaats in, zoals de vondsten uit het graf van Tutanchamon in Caïro, of de 
Hellepoort van Rodin in het Musée d’Orsay.

Musea en collecties
• Akropolismuseum in Athene
• Hermitage in Sint Petersburg 
• Prado in Madrid
• Egyptisch Museum in Caïro
• Musée d’Orsay in Parijs

Een reis door de geschiedenis en de collecties 
van een topmuseum
Topmusea van de Wereld

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/145-topmusea-van-de-wereld
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DRENTHE - MENS EN MAATSCHAPPIJ

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
20N-3D05

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Prof. dr. C. Hasselblatt 

Cursusvorm
Hoorcolleges (6x) om de week.

Data
Donderdag om de week, 
8 en 22 oktober; 5 en 19 november; 
3 en 17 december 2020

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
24 september 2020

Cornelius Hasselblatt (1960) was 
van 1998 t/m 2014 hoogleraar 
Finoegrische talen en culturen 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/129-mythologie-en-folklore-van-finland-en-estland
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DRENTHE - MENS EN MAATSCHAPPIJ

De huidige definitie van gezondheid luidt: “Gezondheid is een toestand van volledig 
lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen maar de afwezigheid van 
ziekte of gebrek” (WHO, 1948). Arts en onderzoeker Machteld Huber pleit voor een andere 
term, namelijk Positieve Gezondheid. Waarom zijn zoveel mensen enthousiast over dit 
concept?

Voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber introduceerde het concept positieve 
gezondheid in 2009. Zij stelde voor om gezondheid niet te zien als de afwezigheid van 
ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale 
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Inmiddels is er in 
Nederland en ook internationaal heel veel belangstelling voor deze nieuwe omschrijving. 
Met name de brede, mensgerichte kijk die het positieve gezondheidsconcept met zich 
meebrengt spreekt veel mensen aan. Hoewel de definitie van de WHO nog altijd niet is 
aangepast lijkt het concept bijna niet meer weg te denken.

Een eerste kennismaking met Positieve Gezondheid aan de hand van vele inspirerende 
voorbeelden van mensen die op de één of andere wijze in hun leven te maken kregen 
met gezondheid en ziekte. In deze serie van vier colleges bespreken we de herkomst èn 
de toekomst van het concept Positieve Gezondheid. Waarom vond Machteld Huber het 
belangrijk om een nieuwe definitie te kiezen? Hoe is zij tot deze definitie gekomen? Wat 
inspireerde haar? Wat betekent het als we in Nederland allemaal volgens deze nieuwe 
definitie gaan handelen? Is er ook kritiek? Welke?

We beginnen met het verhaal van Machteld Huber die, toen ze zelf ziek werd, ervoer wat 
gezondheid echt is. Vervolgens bespreken we de resultaten van haar (promotie)onderzoek 
en lichten het zogenaamde spinnenweb-model toe. In de lessen gaan we ook zelf aan de 
slag: u leert de zes pijlers van positieve gezondheid kennen. We eindigen deze lessenserie 
met een blik in de toekomst: welke uitdagingen zijn er nog? 

In de colleges komen vele inspirerende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk aan bod en 
gaan we samen in gesprek over (positieve) gezondheid.

Positieve gezondheid: 
een nieuwe kijk op gezondheid       
Op uw gezondheid! 

Lichaams
functies

Mentaal
welbevinden

Zingeving

Kwaliteit van
leven

Meedoen Dagelijks
functioneren

Cursusnummer
20W-3D06

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. A.J.E. Schilder

Cursusvorm
Hoorcolleges (4x) eens per 2 weken

Data
Vier college's, daarvan 3x om de week 
Woensdag 23 september, 
7, 21 en 28 oktober 2020

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Uiterste inschrijfdatum
9 september 2020

Agnes Schilder is psycholoog 
en als docent verbonden aan 
diverse onderwijsinstellingen 
waaronder de opleiding 
Toegepaste Psychologie van de 
Hanzehogeschool Groningen. 
www.acttoo.nl

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/194-op-uw-gezondheid
https://www.acttoo.nl/
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DRENTHE - MENS EN MAATSCHAPPIJ

Ons lichaam bevat zo’n anderhalve kilo micro-organismen. Bacteriën, virussen, schimmels 
en parasieten. Bijna allemaal zo klein dat we ze met het blote oog niet kunnen 
zien. Onzichtbaar leven. Ze reguleren onze spijsvertering, maken deel uit van ons 
immuunsysteem, verzorgen onze huid, produceren vitamines en beïnvloeden zelfs ons 
gedrag en humeur!

In en op ons lichaam leven tienduizenden verschillende micro-organismen. Dit is een 
gigantische onzichtbare gemeenschap; bij elkaar meer cellen dan dat ons lichaam zelf 
telt. Zij werken onderling met elkaar samen en wij met hen! De mens is een wandelend 
ecosysteem. Ons leven lang verschaffen wij hen de juiste omstandigheden. En zij geven 
ons daarvoor vitamines terug, of stoffen die ons humeur beïnvloeden. 

Micro-organismen spelen ook een uiterst belangrijke rol bij ons afweersysteem. 
Welgesteld kunnen we zonder micro-organismen niet gezond leven. Ons idee dat micro-
organismen voornamelijk veroorzakers van ziekte en bederf zijn, is dus niet waar. Hoewel 
enkele wel degelijk ziekteverwekkend zijn, is het overgrote gedeelte onschuldig en zelfs 
nuttig. Ze spelen een cruciale en onmisbare rol in het bevorderen en ondersteunen 
van onze gezondheid en welzijn. Het onderzoek op dit gebied bevindt zich in een 
stroomversnelling: er zijn opzienbarende wetenschappelijke ontdekkingen gedaan over 
ons micro-bioom en hun beïnvloeding op onze gezondheid. 

In vijf colleges zal worden ingegaan hoe micro-organismen zich hebben ontwikkeld vanaf 
de prehistorie en waarom ze zo belangrijk zijn voor ons. Waar zitten micro-organismen in 
ons lichaam, hoe voeden we ze en wat bieden ze ons. 
Er wordt bekeken naar de invloed die verschillende typen micro-organismen hebben op 
onze gezondheid. De nieuwste ontwikkelingen worden in beeld gebracht. Bijvoorbeeld het 
hoe en waarom van poep-donaties. Of de relatie tussen bepaalde bacteriën in onze mond 
en het ontstaan van alzheimer. 
Natuurlijk wordt er ook gekeken hoe deze ontwikkelingen en inzichten vertaald kunnen 
worden naar het bevorderen en ondersteunen van onze eigen gezondheid.

De onmisbare rol van micro-organismen voor 
je gezondheid

Verborgen gezondheid  
Cursusnummer
20N-3D07

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Marianne Bleumink 

Cursusvorm
Hoorcolleges (5x)

Data
Donderdag 1 oktober t/m 
5 november 2020, 15 oktober vervalt 

Tijd
11.15-13.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Uiterste inschrijfdatum
17 september 2020

Marianne Bleumink is humaan/
medisch bioloog en studeerde 
aan de RUG. Ze heeft als docent 
bij diverse onderwijsinstellingen 
Medische kennis en biologie 
gegeven. 

www.praktijktekstenuitleg.nl

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/195-verborgen-gezondheid
http://www.praktijktekstenuitleg.nl/
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DRENTHE - MUZIEK EN THEATER

Beeldende kunst geïllustreerd door muziek …..  Muziek begeleid met bijpassende 
beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en muziekvoorbeelden en verrassende 
klankbeeldcombinaties voeren je op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de 
geschiedenis van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel wat 
moois voor oog en oor.

De kerk was in de Middeleeuwen een plek van vroomheid en verering (Madonna met kind, 
het gezongen Ave Maria) maar ook van prediking van hel en verdoemenis: het laatste 
oordeel in beelden en schilderijen, het Dies Irae (de dag van toorn) in de Gregoriaanse 
zang. Toenemende kritiek op de rol van de kerk luidde nieuwe perioden in op de terreinen 
van de cultuur (Renaissance) en religie (Reformatie). ‘Kerk, Kasteel en Kroeg’ , met deze 
labels beschrijven we de periode van plm. 1400-1600.

Voor de periode tussen 1600 en 1750  hebben we Effect (theatrale pracht en praal) en 
Affect (uitdrukken van emoties in muziek) als handvatten gekozen om Barok en Rococo te 
beschrijven.

In de laatste helft van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw ontwikkelt zich in de 
beeldende kunst en de bouwkunst de stijl van het Neoclassicisme. In de muziek is dat de 
klassieke periode.

De Romantiek is de belangrijkste stroming in de 19e eeuw met als uitgangspunten: 
persoonlijke beleving, eigen emotie, de overweldigende natuur en dramatische 
gebeurtenissen.

We beschrijven de stromingen in de beeldende kunst en muziek vanaf de tweede helft 
min of meer op eenzelfde wijze: weergeven van de realiteit (realisme), weergeven van 
indrukken (impressionisme) en vervormend weergeven (expressionisme).

In de laatste twee colleges is de rode draad steeds de reactie van de kunst op de dood- en 
verderfzaaiende wereldoorlogen, WO I en WO II: Het moet anders! 

Collegeprogramma
1 Middeleeuwen en Renaissance
2 Barok en Rococo
3 Romantiek
4 Realisme, Impressionisme, Expressionisme
5 Na WO I: het moet anders: Dada, Surrealisme
6 Na WO II: het moet anders: Experimenteel, Minimaal

Een ontmoeting van Muziek en Beeldende Kunst     
Tien eeuwen Kunst in Klank en Beeld  Cursusnummer

20N-3D08

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Drs. Gert Visser en Gert Riemersma 

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

Data
Donderdag 1 oktober t/m 
12 november 2020, 15 oktober 
vervalt 

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
17 september 2020

Drs. Gert Visser was psycholoog 
bij de RU Groningen. 
De menselijke emoties zijn de 
psychologische bouwstenen voor 
zijn muziekcursussen.

Gert Riemersma was docent 
in het middelbaar (beroeps)
onderwijs in de vakken 
beeldende vorming en 
kunstgeschiedenis. 

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/138-tien-eeuwen-kunst-in-klank-en-beeld
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DRENTHE - NATUURWETENSCHAP

Cultuur- en Natuurlandschappen vertellen een verhaal. Daarvoor moet de taal worden 
verstaan. Die taal wordt in deze cursus aangeboden om de ‘Verenigde Platen van Europa’ 
duidelijk te maken. Dat verhaal is samengevat in een handzame syllabus voor op reis. 
Nooit meer onwetend reizen. Op reis zien we natuur- en cultuurlandschappen aan ons 
voorbijtrekken. Om ze begrijpend te leren zien, helpt het om iets van de aarde te weten; 
van haar wordingsprocessen en natuurlijke geschiedenis.

Al vanaf het Neolithicum beïnvloedde de mens de aarde, versneld en intensiever vanaf de 
industriële revolutie. Nu, in het Antropoceen, culmineert dat. Bewustwording hiervan helpt 
om de schamele resten van Europese natuurlandschappen te koesteren en beschermen. 
Zo een bijdrage aan de bescherming van planeet aarde maakt ons tot duurzame 
wereldburgers. Wij willen ons nageslacht ook laten genieten van onze mooie aarde. 

Natuurlijke landschappen worden gevormd door geologische processen. De invloed van 
de mens veranderde ze in cultuurlandschappen. In deze cursus ligt de nadruk op 
de cultuur- en natuurlandschappen van West-Europa. Daar kunnen we de wonderlijk 
complexe ‘dode aarde ’levend zien worden. 

Inhoudelijk is deze inleiding gebaseerd op de ervaring van de docent na het begeleiden 
van ruim 150 (deels geologische) reizen o.a. naar de Azoren, de Canarische eilanden, 
Groot-Brittannië, IJsland, Spitsbergen, de Scandinavische-, Centraal Europese- en 
Alpenlanden, Frankrijk, Italië en vooral het Iberische schiereiland. De cursus en 
bijbehorende syllabus verduidelijken het mozaïek van Europese landschappen. 

Programma
22-09: De dynamische aarde. Gesteente vormende - en afbrekende processen en   
   kringlopen. Gesteentesoorten in kringloop. Verwering / transport / afzetting van  
   sedimentaire gesteenten.  
29-09: Energiebronnen voor kringlopen. De plaattektonische kringloop. Externe en   
   Interne processen streven naar evenwicht.  
06-10: Plaattektoniek vormt Europa als product van drie plaattektonische kringlopen  
   die ook de Svecofennidische-, Caledonische-, Hercynische en Alpine gebergteketens  
   vormen. Epidermis - en dermis gebergten.  
13-10: Plateaus, kloven, bekkens en kratons gevormd in Oer-, Paleo-, Meso- en Neo-Europa.  
20-10: Gedetailleerde voorbeelden van Europese landschappen.  
27-10: Cultuurlandschappen in Nederland.  
03-11: Van Plioceen tot Antropoceen; bevolkingsdruk en  Energiegebruik.  
10-11: Van Antropogeen naar Antropoceen. 

Voor reizen in West-Europa, met praktische syllabus     
Landschappen voor reizigers  Cursusnummer

20N-3D09

Inschrijven voor de cursus
www.hovonoordnederland.nl

Docent
Dr. Tom J.A. Reijers 

Cursusvorm
Hoorcolleges (8x)

Data
Dinsdag 22 september t/m 
17 november 2020, 13 oktober 
vervalt 

Tijd
13.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 178,50

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

Uiterste inschrijfdatum
8 september 2020

Tom Reijers was exploratie-
geoloog voor Shell (1972-1999).
Hij geeft tegenwoordig HOVO-
cursussen alsmede gastlessen op 
middelbare scholen.
Email: tjareijers@hetnet.nl 

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/143-landschappen-voor-reizigers
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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. 

Annulering door HOVO Noord-Nederland 
Als een cursus door onvoldoende
aanmeldingen, ziekte van de docent of 
andere omstandigheden niet door kan 
gaan of niet in de aangekondigde vorm 
kan worden gegeven, dan laten wij u dat 
zo snel mogelijk weten.   
 
U krijgt dan het reeds betaalde 
cursusgeld z.s.m. volledig 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

www.hovonoordnederland.nl


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

www.hovonoordnederland.nl

