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Gevolgen coronacrisis
In winter en voorjaar 2021 zullen we nog steeds met de gevolgen van de Covid19-uitbraak 
te maken te hebben. Het cursusaanbod in deze gids is dan ook bescheidener dan normaal. 
Dit mede omdat de anderhalve meter-regels de nodige beperkingen stellen aan onze 
cursuslocaties. 
Voor veel cursussen zullen zich niet meer dan 20 of 25 cursisten ‘op locatie’ in kunnen 
schrijven. Op dit moment is nog niet mogelijk aan te geven wat het maximumaantal 
deelnemers voor de verschillende cursussen zal zijn. Zodra dit duidelijk is, wordt dit via 
de cursusinformatie op de website vermeld. Het zal daarnaast vaak mogelijk zijn om de 
cursus ook digitaal, vanachter uw eigen computer, te volgen. Op de website  
www.hovonoordnederland kunt u zien welke cursussen u ook online kunt volgen
 
Cursusgids ander formaat
Dit jaar ontvangt u de cursusgids in een iets ander formaat dan u gewend bent. Een iets 
bescheidener cursusgids lijkt, uit het oogpunt van duurzaamheid en gezien de steeds 
toenemende portokosten, een verstandige keuze.  
In de ‘papieren’ gids staan alle cursussen die op dit moment bekend zijn. Cursussen die 
eventueel later worden toegevoegd vindt u op onze website. U krijgt hierover ook bericht 
via de Nieuwsbrief.

Extra informatie op de website www.hovonoordnederland.nl
Voor het collegeprogramma en de exacte informatie over de betreffende cursussen 
(tijdstippen, eventuele wijzigingen) kijkt u op de website.  De website werkt het 
gemakkelijkste op een computer of laptop. (Als u een tablet gebruikt, denkt u er dan aan 
dat u deze in liggende positie houdt).
We zullen in de toekomst in toenemende mate gebruik gaan maken van onze site. Ook 
via onze Nieuwsbrief geven wij informatie over ons cursusprogramma en over eventueel 
nieuw aanbod. U ontvangt onze Nieuwsbrief als u dit heeft aangegeven bij 
uw inschrijving als belangstellende.
 
We wensen u een goed en gezond cursusseizoen in 2021.

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

www.hovonoordnederland
E-mail: hovo@rug.nl

Cursusprogramma HOVO Noord-Nederland,  
januari-juni 2021 
Ten geleide
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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 powerpoint-
presentatie 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: 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.

Algemene informatie

https://hovonoordnederland.nl/


Groningen

Algemene informatie



Cursusnummer
21W-1G01

Docent
Drs. Edward van der Tuuk 

Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 
 
Data
Dinsdag 2 februari t/m 
13 april, 23 februari vervalt

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
19 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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

Op 17 maart a.s. zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen; de essentie 
van onze representatieve democratie. Toch bestaan er zorgen over 
ons democratisch bestel: is dit wel opgewassen tegen het opkomende 
illiberaal populisme? Of anderzijds: is dit systeem wel representatief 
genoeg om ‘de wil van het volk’ tot uitdrukking te brengen?

Sinds de laatste verkiezingen (2017) is er veel gebeurd op het politieke 
toneel. In veel van deze kwesties lijkt de legitimatie van politieke 
besluitvorming daarbij onder vuur te liggen van mensen die zich niet 
gehoord voelen. Zij zijn van mening dat politieke vooringenomenheid 
en gevestigde belangen echte verandering in de weg staan, dan wel 
veranderingen willen forceren tegen de wil van het volk. De PVV 
(tweede in de peilingen, na de VVD) en FvD (de snelst groeiende 
nieuwe partij) wantrouwen daarom de politiek.

Anderen proberen juist via bijv. juridische weg de politiek te dwingen 
tot actie. Is het vertrouwen in de parlementaire democratie te 
herstellen, en zo ja: hoe? De afgelopen jaren hebben verschillende 
alternatieve voorstellen, die een aanvulling zouden kunnen vormen op 
de representatieve democratie, de revue gepasseerd. Of moeten we 
de schijnbare ontevredenheid wijten aan de opkomst van social media 
en de aandacht ervoor in het publieke debat, en juist het vertrouwen 
herstellen door transparantie en betrouwbaarheid van instituties?

groningen - filosofie  

Over publieke sfeer, politieke representatie en 
legitiem gezag 
Democratie op drift            
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https://hovonoordnederland.nl/cursussen/207-democratie-op-drift


Cursusnummer
21W-1G02

Docent
Drs. Petra Bolhuis

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

Data
Woensdag 27 januari t/m 
7 april, 24 februari vervalt

Cursusprijs
€ 242,00

Uiterste inschrijfdatum
31 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. Petra Bolhuis 
studeerde filosofie 
aan de RUG. Zij is al 
vele jaren als docent 
bij HOVO Noord-
Nederland werkzaam.

Wat we niet kunnen tellen, meten en wegen is misschien wel het 
belangrijkste van ons bestaan; liefde, hoop, leven. Maar hoe gaan 
we daarmee om in een seculiere, kritische, op de materialiteit 
georiënteerde wereld? Wat is transcendentie en waarom moeten we 
wat we niet kunnen uitleggen toch koesteren? Hoe laveer je tussen 
vaagheid en dogmatisme? Jaspers kan inzichten bieden om er een 
eigen oordeel over te ontwikkelen.

In deze cursus gaan we in op de vraag naar de transcendentie. Dat 
is een lastig filosofisch begrip, maar ook een actueel probleem. 
Hoe actueel het transcendentie probleem is, blijkt uit de vraag die 
Harari stelt aan het eind van zijn boek Homo Deus; “Zijn organismen 
echt alleen maar algoritmen en is het leven echt alleen maar 
dataverwerking?”

Daarmee kunnen we zien of en hoe er over transcendentie gedacht 
kan worden in de huidige seculiere tijd waarin de fysica in een hoog 
tempo nieuwe kennis over de materie genereert en wij blijven zitten 
met de vraag wat is het verschil tussen de optelsom van alle materie 
van doek, pigment en de receptoren in mijn brein en de ontroering die 
mij bevangt bij het zien van een schilderij? 

Voor Jaspers is het van belang dat we de transcendentie erkennen. 
Alleen dan kunnen wij mensen zijn met een toekomst waar wij ons 
ook  verantwoordelijk voor kunnen voelen. Hannah Arendt noemde 
Jaspers (1883-1969) haar geestelijk vader. Hij schreef over filosofie en 
psychiatrie. De term Spiltijd (Axenzeit) is misschien wel zijn bekendste 
bijdrage aan de canon.

groningen - filosofie

Inleiding in de filosofie van Karl Jaspers
Sporen van transcendentie
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https://hovonoordnederland.nl/cursussen/219-sporen-van-transcendentie


Cursusnummer
21W-1G03

Docent
Drs. Petra Bolhuis 

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

Data
Woensdag 27 januari t/m 
7 april, 24 februari vervalt.

Cursusprijs
€ 242,00

Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. Petra Bolhuis 
studeerde filosofie 
aan de RUG. Zij is al 
vele jaren als docent 
bij HOVO Noord-
Nederland werkzaam.

Arendt zoekt moraliteit in een wereld die voortdurend in verandering 
is. Zij wil moraliteit zonder de tirannie van het gedwongen gelijk-
blijvende. Daar speelt het oordeelsvermogen haar grote rol. Dat 
maakt haar denken in tijden van angst voor de snel veranderende 
wereld en de bijbehorende verlangens naar een geromantiseerd 
verleden, uiterst actueel.

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 richtinggevend kunnen zijn voor het goede, is haar analyse van 
denken van het grootste belang. 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 
cursusreeksen, in 2020 en 2021, volgen we de analyses van Arendt en 
plaatsen die in een hedendaagse context. Dit voorjaar ligt de nadruk 
op Willen en Oordelen. Arendt ziet denken als innerlijke dialoog. 
Vervolgens brengt het willen ons in de wereld van het kunnen en 
het handelen. Daar doet zich de grote vraag voor naar 
het oordeelsvermogen. 

groningen - filosofie  

Leven van de geest deel 2 
Hannah Arendt, ‘Willen en het 
Oordeelsvermogen’            
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https://hovonoordnederland.nl/cursussen/227-hannah-arendt-willen-en-het-oordeelsvermogen


Cursusnummer
21W-1G04

Docent
Drs. Arend Klaas Jagersma 

Cursusvorm
Hoorcollege (10x)

Data
Vrijdag 22 januari t/m 
23 april, 5 en 26 februari, 
5 maart en 2 april vervallen.

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
8 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. Arend Klaas 
Jagersma studeerde 
filosofie aan de 
Vrije Universiteit in 
Amsterdam.

In een vijfdelige leergang wordt de Canon van de moderne westerse 
wijsbegeerte gepresenteerd aan de hand van 50 sleutelteksten van 
filosofische kopstukken. 

In 2006 werd de Canon van Nederland opgesteld, waarin de 
belangrijkste ontwikkelingen in de vaderlandse geschiedenis vanuit 
50 verschillende gezichtspunten (of ‘vensters’) worden belicht. Op 
soortgelijke wijze wordt in deze vijfdelige leergang een Canon van 
de moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd, waarbij in totaal 
50 sleutelteksten van kopstukken uit de geschiedenis van het 
moderne denken (vanaf de Renaissance tot nu) worden besproken.

Deze selectie van originele en invloedrijke werken fungeert als 
een verzameling vensters van waaruit de aard van de moderne 
filosofie optimaal inzichtelijk kan worden gemaakt. Elke gekozen 
tekst representeert een breuklijn, een opmerkelijke vernieuwing of 
een inspirerende vorm van kritiek op traditionele denkpatronen. 

Gezamenlijk hebben de geprogrammeerde filosofische klassiekers 
de vorming van de moderniteit mede bepaald. Dit vierde deel van 
deze leergang is gewijd is aan de filosofische klassieker uit eerste 
helft van de 20e eeuw.

groningen - filosofie

Filosofische klassiekers uit de 20e eeuw (1)
Canon van de moderne westerse 
wijsbegeerte IV
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https://hovonoordnederland.nl/cursussen/206-canon-van-de-moderne-westerse-wijsbegeerte-iv


Cursusnummer
21W-1G05

Docent
Drs. Joost Eskes 

Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 
 
Data
Dinsdag 2 februari t/m 
13 april 2021, 23 februari 
vervalt

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
19 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. Joost Eskes 
was docent aan de 
Hanzehogeschool 
Groningen.
Hij publiceert 
regelmatig op 
www.historiek.net

Rond 1200 vindt in Europa een snelle economische expansie plaats. 
Trefwoorden zijn verstedelijking, verstening en verschriftelijking. 
Naast monniken en ridders komen de burgers op. De paus roept 
op tot kruistochten tegen ketters, moslims en joden. Hoe beleefde 
Noord-Nederland deze periode? In deze cursus plaatsen we de 
geschiedenis van Noord-Nederland in Europees perspectief.

In de elfde en twaalfde eeuw bloeit West-Europa op. Rond 1200 piekt 
de middeleeuwse cultuur. De gotiek laat grote, hoge kerken verrijzen 
waarin God menselijker trekken krijgt. In de literatuur glorieert de 
hoofse ridder, bedelorden vestigen zich in snel groeiende steden. 

Noord-Nederland kent hofleven noch feodaliteit. Wel bouwt elk dorp 
en elke stad zijn eigen stenen kerk. Abdijen als Mariëngaarde, Aduard 
en Wittewierum worden rijk en machtig. Het Drentse dorp Groningen 
maakt zich los van de bisschop van Utrecht en probeert greep te 
krijgen op de Friese ommelanden. 

Uit diverse bronnen kunnen we opmaken hoe Noord-Nederland zich 
in deze periode ontwikkelt, hoe monniken ijveren voor hun zielenheil, 
jonge mannen op kruistocht gaan en hoe vetes worden beslecht. Het 
geïsoleerde Noorden koestert zijn ‘Friese vrijheid’ maar ontkomt niet 
aan het beroep dat keizer, paus, bisschoppen en feodale heren op hen 
doen. 

In deze cursus kijken we dus vanuit Europees perspectief naar 
Noord-Nederland. 

groningen - geschiedenis 

Noord-Nederland in Europees perspectief 
Kruistochten, kerken en ketters 
rond 1200            
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Cursusnummer
21W-1G06

Docent
Dr. Nicolaas A. Kraft van 
Ermel 

Cursusvorm
Hoorcollege (10x)

Data
Donderdag 4 februari t/m 
15 april, 25 februari vervalt

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
21 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Dr. 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.

Toen de Sovjettanks in 1956 de straten van Boedapest binnenrolden 
deed premier Imre Nagy een beroep op Europa zijn land te helpen. 
Anno nu keert premier Viktor Orbán, die zijn politieke carrière 
vestigde op de nalatenschap aan de Hongaarse revolutie, zich in 
zekere zin juist van Europa af. Wie de Hongaarse geschiedenis echter 
kent, kan deze tegenstelling beter verklaren. 

Met z’n Katholieke barokcultuur én lange geschiedenis binnen 
de Habsburgse Donaumonarchie neemt Hongarije vanzelfsprekend 
een plaats in binnen Europa. Toch is er ook veel dat Hongarije 
een ‘buitenligger’ maakt: de herkomst van zijn totaal niet op 
omliggende gebieden lijkende taal en de anderhalve eeuw van Turkse 
overheersing zijn daar slechts twee voorbeelden van. 
Binnen de eigen regio neemt Hongarije bovendien een sleutelpositie 
in: de vluchtelingencrisis maakte al duidelijk dat het land een van 
de buitengrenzen van de EU bewaakt. Ook zijn er in praktisch alle 
buurlanden uitgebreide Hongaarse minderheden die voor gespannen 
verhoudingen kunnen zorgen. 

De Hongaarse geschiedenis is een fascinerend verhaal, een verhaal 
dat zowel binnen als buiten Europa gelegen is. Wie iets van het 
huidige Hongarije wil begrijpen moet zich tot de Hongaarse 
geschiedenis wenden als verklaring. In deze cursus volgen we de 
Hongaarse geschiedenis van het begin tot de eigen tijd, met als doel 
dit ingewikkelde land beter te begrijpen. 

groningen - geschiedenis

Een geschiedenis aan de rand van 
de Europese geschiedenis
Hongarije, van Árpád tot Orbán
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Cursusnummer
21W-1G07

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

Cursusvorm
Hoorcollege (10x)

Data
Donderdag 4 februari t/m 
15 april, 25 februari vervalt

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
21 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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. 

De Franse Revolutie was van baanbrekende betekenis voor het 
westerse denken én voor de Europese machtsbalans. Maar… hoe 
verliep deze Revolutie en hoe kon dit geheel uitmonden in de 
Napoleontische autocratie? En: wie waren de hoofdrolspelers én de 
slachtoffers? Oftewel: hoe evolueerden Liberté, Egalité, Fraternité tot 
Frans nationalisme?

De Franse Revolutie  geldt als een van de belangrijkste historische 
gebeurtenissen uit de sociale en politieke wereldgeschiedenis. Tot op 
de dag van vandaag zijn de gevolgen hiervan zichtbaar. Niet alleen 
leidde de Franse Revolutie tot een breuk met standensamenlevingen 
én monarchale regime, ook allerlei negentiende-eeuwse 
emancipatiebewegingen (zoals het socialisme) vonden inspiratie 
in het ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’-gedachtegoed van 
1789. Tegelijkertijd luidde de Franse Revolutie ook het begin in van 
de Napoleontische heerschappij. Hoe kon dit alles gebeuren? En 
waarom waren de anti-revolutionaire mogendheden niet in staat 
het Franse revolutionaire tij te keren? In deze cursus zal de Revolutie 
chronologisch worden gevolgd waarbij er natuurlijk ook aandacht is 
voor de invloedrijkste denkers van deze omwenteling.

groningen - geschiedenis

Het einde van het Ancien Régime of toch niet? 
De Franse Revolutie: hemel of hel?            
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Cursusnummer
21W-1G08

Docent
Drs. Johan Holtrop

Cursusvorm
Hoorcollege (10x)

Data
Maandag 8 februari t/m 
26 april, 22 februari en 
5 april vervallen

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
25 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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

De hedendaagse kunst kenmerkt zich door een enorme pluriformiteit 
en het verdwijnen van de traditionele grenzen tussen disciplines. 
Spektakel en entertainment lijken nu geen negatieve betekenis meer 
te hebben. Zo exposeerde Damien Hirst op de Biënnale van Venetië 
2017 een gigantische nep-archeologische opgraving uit zee met de 
sfeer van een fantasy film.   

Vanuit een complexer wordende samenleving verwacht men dat 
kunstenaars maatschappelijke verschijnselen kritisch adresseren. Ook 
de groeiende aandacht van de media is niet meer weg te denken op 
de wijze waarop kunst functioneert en zijn er in rap tempo overal 
musea voor hedendaagse kunst geopend, zoals het Tate Modern. 

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

De laatste decennia tot 2021
Hedendaagse beeldende kunst
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Cursusnummer
21W-1G09

Docent
Drs. Ellen van der Vecht 

Cursusvorm
Hoorcollege (5x)

Data
Woensdag 3 t/m 31 maart

Cursusprijs
€ 123,50

Uiterste inschrijfdatum
17 februari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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. 

Een korte cursus in 5 colleges waarin u kennismaakt met verschillende 
kunstenaars van de Noordelijk Figuratieve schilderkunst. Deze 
stroming heeft sinds de jaren 1970 veel roem vergaard, met als 
bekende gezichten Matthijs Röling, Olga Wiese, Henk Helmantel en 
hedendaagse kunstenaars. 

De Noordelijke Figuratie is sinds de jaren 1970 de belangrijkste 
ambachtelijke kunststroming van Noord-Nederland. Hieruit zijn 
internationaal bekende kunstenaars voortgekomen, waarmee het 
een waardige opvolger is van de Groningse Ploegschilders.  

Figuratieve kunst had na de Tweede Wereldoorlog geen goed imago. 
Kunstenaars zochten naar andere vormen van kunst waarmee 
de grenzen van de kunstwereld werden verkend: abstracte kunst, 
performances, arte povera. Dit stimuleerde echter een aantal 
kunstenaars juist om terug te gaan naar het oude ambachtelijke 
schilderwerk. Ze schilderden in een realistische en magisch 
realistische stijl in een tijd dat dat in de kunstwereld haast uit den 
boze was. Ook het kunstonderwijs op Academie Minerva richtte 
zich hierop, onder leiding van kunstenaars-docenten als Piet Pijn, 
Matthijs Röling en Clary Mastenbroek. Vanuit deze eerste generatie 
Noordelijke Figuratieven is een bloeiende figuratieve kunststroming 
ontstaan die uiteenloopt van realisten tot magisch realisten, van 
fijnschilders tot impressionisten.  

Inmiddels is er alweer een nieuwe, jongere generatie kunstenaars 
actief, die zowel van Academie Minerva komen als ook van de 
Klassieke Academie in Groningen. Zij hebben op hun beurt lessen 
gehad van figuratieve schilders zoals Joost Doornik en  Dorine Kuipers. 

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

De figuratieve schilderkunst van het noorden 
Helmantel en de Noordelijke figuratie            
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In dit eerste deel van de overzichtscursus Moderne Kunst worden 
de belangrijkste ontwikkelingen in de West-Europese schilderkunst 
behandeld, van ca. 1750 tot ca. 1885. Aan de orde komen rococo, 
neoclassicisme, romantiek, realisme en impressionisme. De cursisten 
leren de stijlkenmerken herkennen en de stromingen, kunstenaars en 
kunstwerken worden geplaatst in de historische, maatschappelijke, 
politieke en geografische context.    

Tijdens de Verlichting en het neoclassicisme staat de rede centraal. 
Het frivole rococo wordt verworpen, kunst moet weer opvoeden, er 
wordt opgeroepen tot een terugkeer naar de natuur en de beeldende 
kunst uit de klassieke oudheid is het voorbeeld. 

Na de Franse Revolutie is er teleurstelling over de kracht van de rede 
en komt er aandacht voor het gevoel. De Romantiek doet haar intrede 
en het tijdvak van de Moderne Kunst is geboren. Kenmerkend zijn de 
individuele stijlen en theorieën. Het subjectieve en de verbeelding 
worden benadrukt. Kunstenaars zoals Goya, Friedrich en Turner 
vertolken hun persoonlijke gevoel, geloof, hoop en vrees in hun 
schilderijen. 

Romantiekbegrippen als originaliteit, uniciteit en persoonlijke visie 
vervagen en geïdealiseerde voorstellingen waarbij het om historie en 
esthetiek gaat worden gewaardeerd. Kunstenaars van het realisme 
zoals Courbet en Millet verkiezen echter waarheid boven schoonheid 
en schilderen hardwerkende arbeiders in gehavende kleding. 

Cursusnummer
21W-1G10

Docent
Drs. Miranda van Gelderen

Cursusvorm
Hoorcollege (6x)

Data
Vrijdag 12 maart t/m 
23 april 2021, 2 april vervalt

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
26 februari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Romatiek tot en met impressionisme
Overzichtscursus. Moderne 
Beeldende Kunst, deel 1

Drs. Miranda van 
Gelderen is kunst-
historica, doceert 
kunstgeschiedenis, 
architectuurgeschiedenis 
en archeologie aan 
diverse onderwijs-
instellingen.
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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 bijvoorbeeld vitamines 
terug, of stoffen die ons humeur beïnvloeden. Ze 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.

groningen - mens en maatschappij

De onmisbare rol van micro-organismen 
voor je gezondheid 
Verborgen gezondheid            

Cursusnummer
21W-1G11

Docent
Drs. Marianne Bleumink  

Cursusvorm
Hoorcollege (5x) met ruimte 
voor vragen en discussie. 

Data
Donderdag 4 maart t/m 
1 april

Cursusprijs
€ 123,50

Uiterste inschrijfdatum
18 februari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. 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
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Veel etnische minderheden bevinden zich in de grensgebieden 
van China. Zij nemen ook een perifere positie in binnen de Chinese 
Han samenleving. Minderheden dienen ontwikkeld te worden in 
economische en politiek-culturele zin via een sinificatieproces o.l.v. 
de Chinese Communistische Partij, temeer daar deze grensgebieden 
een sleutelrol spelen voor China als global player.    

De Chinese bevolking bestaat officieel uit 56 etnische groepen, van 
wie de Han-Chinezen de grote meerderheid vormen. De 55 etnische 
minderheden (ongeveer 200 miljoen) bestaan uit een bonte 
lappendeken van grotere en kleinere bevolkingsgroepen met een 
eigen cultuur en geschiedenis.  

Het minderhedenbeleid van de CCP is enerzijds gericht op economische 
ontwikkeling, maar wordt anderzijds ingegeven door de vrees voor 
separatisme en terrorisme. Door de opkomst van China als “global 
player” is de prioriteit van dit beleid toegenomen. De grensgebieden 
spelen een cruciale rol voor de verder ontsluiting van China in 
regionaal en mondiaal opzicht.  Als “global player” dient China 
echter ook rekening te houden met de internationale afspraken over 
mensenrechten.

Onder Xi Jinping is sprake van minder tolerantie en volgens sommigen 
van regelrechte onderdrukking. Eenheid lijkt daarbij voor de 
minderheden ten koste te gaan van verscheidenheid. Ontwikkeling 
betekent in de praktijk sinificering door de grote Hanbroer van 
de minderheden die beschouwd worden als de kleine broertjes.

groningen - mens en maatschappij

Eenheid in verscheidenheid of 
onoverbrugbare verschillen?
Etnische minderheden in China

 

Cursusnummer
21W-1G12

Docent
Dr. Peter Druijven

Cursusvorm
Hoorcollege (6x)

Data
Maandag 8 februari t/m 
22 maart, 22 februari 
vervalt

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
25  januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Dr. 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.
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Cursusnummer
21W-1G13

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

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

Data
Maandag 1 februari t/m 
15 maart, 22 februari vervalt

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
18 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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

Dr. 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.

groningen - mens en maatschappij

Een reis van 6 miljoen jaar 
De eilanden van de Middellandse Zee: 
gevormd door natuur en cultuur            
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Cursusnummer
21W-1G14

Docent
Dr. Marcel Zwitser

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

Data
Woensdag 20 januari t/m 
7 april, 24 februari en 
31 maart vervallen

Cursusprijs
€232,00

Uiterste inschrijfdatum
6  januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Dr. Marcel S. Zwitser 
(1970) studeerde 
muziektheorie en 
muziekgeschiedenis, 
doceert muziek- en 
cultuurgeschiedenis 
aan de Schumann 
Akademie en aan 
diverse HOVO’s.

groningen - muziek en theater

Inleiding tot leven en werk van Igor Stravinsky
Igor Stravinsky en de bronnen 
van onze cultuur

In het kader van het Stravinsky-jaar 2021 een verkenning van het 
leven en het werk van de Russische componist, wiens ballet Le sacre 
du printemps geldt als het meest invloedrijke werk in de 20e eeuwse 
muziek.    

Tot de meest opmerkelijke facetten van Stravinsky behoort dat hij 
zijn stijl tot tweemaal toe ingrijpend vernieuwde. Verrassend is dat 
deze stijlvernieuwingen deels gepaard gingen met een verandering 
van inspiratiebronnen. Wat vaak Stravinsky’s Russische fase wordt 
genoemd – waarin de drie beroemde balletten De vuurvogel (1910), 
Petruska (1911) en Le Sacre du printemps (1913) vallen – wordt 
gekenmerkt door een oriëntatie op Russisch heidendom. 

Hierop volgde Stravinsky’s neoklassieke fase, waarin hij meerdere 
malen zijn inspiratie putte uit de Griekse Oudheid (zoals in de 
balletten Apollon musagète en Orpheus). Na de dood van Arnold 
Schönberg (in 1951) ontwikkelde Stravinsky zijn eigen variant van 
twaalftoonsmuziek. De werken die hij in deze stijl schreef, hebben 
geregeld een Bijbels-christelijk onderwerp. Er kan dus worden gesteld 
dat Stravinsky voor zijn werk uit de drie belangrijkste bronnen van 
de Europese cultuur heeft geput.

ˇ
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Cursusnummer
21W-1G15

Docent
Prof. dr. John Videler  

Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.

Data
Dinsdag 2 maart t/m 
13 april 2021

Cursusprijs
€ 177,00

Uiterste inschrijfdatum
16 februari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Prof. dr. John Videler 
introduceerde meer dan 
25 generaties Groningse 
biologiestudenten in 
de diversiteit van 
het dierenrijk. 

website.
johnhannekevideler.com

De diversiteit van het leven op aarde is in 3500 miljoen jaar geëvolueerd 
door natuurlijke selectie van zelf replicerende moleculen tot 
de huidige ongebreidelde diversiteit. We volgen het ontstaan van 
de dieren met speciale aandacht voor biomechanische selectiecriteria 
en staan stil bij de ontwikkelingen die uiteindelijk geleid hebben tot 
het ontstaan van de menselijke soort.  

De eerste dieren waren 2000 miljoen jaar geleden eencellig. Duizend 
miljoen jaar lang bevolkten ze als plankton het water of leefden er op 
de bodem. 
Vrijwel alle meercellige groepen van het dierenrijk met totaal 
verschillende bouwplannen ontstonden rond 500 miljoen jaar 
geleden in een relatief korte tijdspanne van zo’n 50 miljoen jaar. Het 
leven speelde zich af onder water. Veel dieren dreven of zwommen in 
de waterkolom; andere zaten vast op de bodem, ze kropen er rond of 
maakten er gaten in. 
Onze voorouders waren toen bilateraal symmetrische chordadieren. 
Ze hadden een flexibele lichaamsas (de chorda), gesegmenteerde 
spieren en een dorsale zenuwstreng. Daaruit ontstonden vissen met 
een wervelkolom en een kop (eerst zonder en vervolgens met kaken).  
Verschillende groepen vissen ontwikkelden 360 miljoen jaar geleden 
2 paar ledematen en  veroverden het land. 
Viervoeters evolueerden tot een zeer diverse groep landbewoners. 
Voorouders van zoogdieren ontstonden rond 210 miljoen jaar 
geleden via amfibie- en reptielachtige stadia. Mensapen zijn een 
groep zoogdieren waarbinnen in 1 miljoen jaar tijd rechtop lopende  
tweebenige menselijke soorten.

groningen - natuurwetenschap

Het ontstaan van het dierenrijk en 
de oorsprong van de mens            
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Cursusnummer
21W-1G16

Docenten
Dr. Paul Wesselius
Drs. Jan de Boer

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

Data
Maandag 15 maart t/m 
26 april, 5 april vervalt

Cursusprijs
€145,00

Uiterste inschrijfdatum
1 maart 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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.

groningen - natuurwetenschap

Van ons planetenstelsel tot de oerknal
Inleiding in de sterrenkunde

Over ‘fundamenten’ van de astronomie: zonnestelsel, sterren, 
sterrenstelsels en ontstaan heelal. Van dichtbij (zon en 8 planeten), 
via sterren en hun ‘leven’, naar stelsels van honderden miljarden 
sterren, tenslotte over de ontwikkeling van het heelal vanaf de 
‘Big Bang’. Daarnaast over het hoofdgereedschap van de astronomen: 
telescopen en andere instrumenten.

Na eeuwen vastleggen van planeet bewegingen werd duidelijk dat 
ze om de zon draaien: het heliocentrisch wereldbeeld van Copernicus 
en Kepler. Dat opende de weg naar het meten van de afstanden in 
het zonnestelsel. Later werden de afstanden tot sterren bepaald 
en de werking van hun inwendige. Ze zijn er in soorten en maten, 
en niet eeuwig maar met een heel verschillende levensloop. Uit 
waarnemingen met steeds betere telescopen volgde dat de Melkweg 
een plat stelsel met ontzaglijk veel sterren is. Het Melkwegstelsel 
waar ons zonnestelsel deel van uitmaakt.

Mysterieuze vlekjes tussen de sterren bleken ver buiten de Melkweg 
te staan. Het zijn sterrenstelsels, sommige kleiner dan de Melkweg, 
andere veel groter. De afstanden tussen de sterrenstelsels groeien 
systematisch. Hoe verder weg hoe sneller: een uitdijend heelal met 
een leeftijd van miljarden jaren na een superdicht begin, de Big Bang, 
dat overeenkomt met Einsteins relativiteitstheorie.
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Cursusnummer
21W-1G17

Docent
Drs. Gerry Mulder  

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

Data
Dinsdag 2 februari t/m 
13 april, 23 februari vervalt

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
19 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. 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.

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

In de Voorjaarscursus van 2021 worden de colleges vervolgd, die in 
2005 zijn gestart als een cursus voor beginners. Inmiddels worden 
de colleges grotendeels bezocht door oud-gymnasiasten, die hun 
Latijn willen ophalen.  
Momenteel lezen we brieven van Cicero en Plinius, die een boeiend 
inkijkje geven in de Romeinse geschiedenis en maatschappij van 
de eerste eeuw v.Chr. en de eerste eeuw na Chr..
Hierna kiezen we in overleg een andere schrijver, b.v. Seneca, Ovidius, 
Vergilius. 
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. 

groningen - taal en literatuur

Vervolgcursus
Latijn            
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groningen - taal en literatuur

Solitaire et solidaire
Albert Camus (1913-1960)

Zestig jaar na Camus’ dood is zijn werk nog springlevend. Tijdens de 
coronacrisis werd zijn roman ‘De Pest’ opnieuw een bestseller. Ook 
zijn filosofische en politieke standpunten blijven talrijke tijdgenoten 
beïnvloeden. We zullen nagaan hoe Camus’ levensloop en werk 
onlosmakelijk met elkaar verbonden waren en waarom hij ons nog 
steeds aanspreekt.   

Romanschrijver, essayist, toneelschrijver, toneelregisseur, journalist, 
Nobelprijs voor literatuur in 1957, Camus geldt als een van de 
invloedrijkste Franse intellectuelen van de 20e eeuw. L’Étranger 
hoort bij de meest gelezen Franse romans. Stem van zijn generatie, 
was Camus vooral een geëngageerd humanist zonder illusies noch 
leugens die midden in zijn tijd stond. 

Wars van ideologieën en dogma’s verkoos hij opstand boven revolutie, 
tegenover de heersende gedachten van Jean-Paul Sartre en andere 
linkse intellectuelen van zijn tijd. Verscheurd door de Algerijnse oorlog 
weigerde hij te kiezen tussen twee vormen van terrorisme.  

In zijn strijd tegen onrecht en elke vorm van totalitarisme werd 
Camus vaak niet begrepen, geminacht en betwist en hij kende 
depressieve tijden. Ondanks zijn ziekte (tbc) werd Camus’ leven ook 
gekenmerkt door levensvreugde.  ‘Solitaire et solidaire’, Camus was, 
zoals Sartre bij zijn overlijden schreef, ‘een bewonderenswaardig 
samengaan van een persoon, een actie en een oeuvre’.  

Cursusnummer
21W-1G18

Docenten
Drs. Alberte Roué

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

Data
Dinsdag 9 februari t/m 23 
maart, 23 februari vervalt

Cursusprijs
€145,00

Uiterste inschrijfdatum
26 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. Alberte Roué 
was verbonden aan 
de afdeling Frans 
van Romaanse Talen 
en Culturen (RTC) 
bij de RUG. Ze gaf 
daar colleges Franse 
taalvaardigheid en 
cultuur.
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In Doktor Faustus geeft Thomas Mann zijn visie op nazi-Duitsland: 
een land dat, als Faust, zijn ziel aan de duivel heeft verkocht. In 
de componist Adrian Leverkühn komt de ideële ontwikkeling van 
Duitsland én de moderne cultuur samen: van de Reformatie, de 
Romantiek en Friedrich Nietzsche tot het nationaal-socialisme.   

In Doktor Faustus (1947) verbeeldt Thomas Mann zijn visie op nazi-
Duitsland. De roman poogt antwoord geven op vragen als: uit 
welke (intellectuele) voorgeschiedenis is het nationaal-socialisme 
voortgekomen, wat maakt Duitsland uitzonderlijk en wat deelt het 
met de Europese cultuur? 
Hoofdpersoon is de Duitse componist Adrian Leverkühn, die alle 
menselijkheid opgeeft voor zijn geniale muziek: als doctor Faust die 
een pact sluit met de duivel.  In zijn persoonlijkheid en composities 
komen elementen uit de Duitse en Europese ideeëngeschiedenis 
samen: de Reformatie en Martin Luther, de Romantiek, Friedrich 
Nietzsche, Arnold Schönbergs twaalftoonstechniek en Theodor 
Adorno’s cultuurkritiek.  
Doktor Faustus is een complexe roman, maar zit ook vol kleurrijke 
personages en taferelen, van Leverkühns wonderlijke vader en de 
sinistere professor Schleppfuß (een incarnatie van de duivel) tot 
de hartverscheurende dood van het kindje Echo, door Leverkühn 
opgeofferd omwille van zijn muziek. In tien colleges wordt de roman 
diepgaand besproken en worden bovengenoemde achtergronden 
behandeld.

groningen - taal en literatuur

Roman over Duitsland en crisis van de moderne cultuur

Doktor Faustus - Het duivelspact 
van nazi-Duitsland            

Cursusnummer
21W-1G19

Docent
Drs. Michiel Hagdorn  

Cursusvorm
Hoorcollege (10x)

Data
Donderdag 28 januari t/m 
8 april, 25 februari vervalt

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
14 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. Michiel Hagdorn is 
literatuurweten-
schapper. Sinds 1997 
doceert hij aan 
meerdere instellingen, 
waaronder HOVO. 
Hij beschouwt 
kunstwerken altijd in 
de historische, 
intellectuele en 
culturele context.
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Cursusnummer
21W-1G20

Docenten
Dr. Henk Schoonhoven

Cursusvorm
Werkcollege (8x)

Data
Vrijdag 29 januari t/m 
26 maart, 26 februari 
vervalt

Cursusprijs
€187,50

Uiterste inschrijfdatum
15 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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

groningen - taal en literatuur

Socrates vóór, tijdens en na zijn proces
‘Een steekvlieg op een edel maar 
traag paard’

In de Europese filosofiegeschiedenis is Socrates niet weg te denken. 
Maar wat weten we eigenlijk van hem? Het beeld wordt grotendeels 
bepaald door zijn leerling Plato. Centraal in deze cursus staan 
de dagen rond het proces in 399 v.Chr. waarin hij  ter dood werd 
veroordeeld, maar we gaan ook na waarom het zover was gekomen.    

Het leven van Socrates (469-399 v.Chr.) speelde zich af in de 
culturele bloeiperiode van Athene – een periode die echter ook werd 
gekenmerkt door politiek-dramatische gebeurtenissen die uiteindelijk 
hebben geleid tot de val van Athene in 404 v.Chr.  
Socrates liet zelf niets op schrift na, zodat zijn optreden en zijn 
onderricht uit latere bronnen moeten worden afgeleid. Centraal 
hierbij staan de zgn. Dialogen van zijn leerling Plato waarin Socrates 
aan het woord is met één of meerdere gesprekspartners. Maar er zijn 
nog enkele andere antieke bronnen. 
Om een duidelijk beeld van Socrates’ optreden en zijn proces te 
krijgen lezen we enkele dialogen van Plato integraal. U krijgt daarvoor 
geen ‘huiswerk’, maar omdat de lectuur ook af en toe verduidelijking 
behoeft, lezen we de betreffende dialogen op het college zelf, met 
toelichting en mogelijke gedachtewisseling. 
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Als het u leuk lijkt om een kort of zeer kort verhaal te schrijven… 
Elke cursusbijeenkomst krijgt u een schrijfopdracht waarmee u aan 
de slag kunt. Door eens goed te kijken naar een foto, een bijzonder 
woord, een bijzondere situatie of een pakkende beginzin komt uw 
verhaal vanzelf.    

U schrijft thuis, aan de hand van een opdracht, uw tekst. Die bespreken 
we op de cursusochtend. U zult merken hoe inspirerend het is om te 
horen hoe elke cursist(e) op eigen wijze schrijft.   

Deze cursus is geschikt voor beginners, maar ook voor mensen die al 
eens eerder een verhaal hebben geschreven. Technieken die te maken 
hebben met beschrijving, personages en dialogen komen volop aan 
bod. U leert die technieken te gebruiken in uw teksten. 

groningen - taal en literatuur

Alles over beschrijving, personage en dialogen
Hoe schrijf ik een kort verhaal?            Cursusnummer

21W-1G21

Docent
Marleen Diepeveen  

Cursusvorm
Werkcollege (10x)

Data
Woensdag 27 januari t/m 
7 april, 24 februari vervalt

Cursusprijs
€ 295,00

Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Marleen Diepeveen 
geeft al meer dan 
vijfentwintig jaar 
schrijftraining. Zij is 
een van de (weinige) 
gekwalificeerde 
docenten schrijven in 
Nederland.
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Uw herinneringen kunnen een aansprekend verhaal worden. Hoe 
doet u dat? Hoe zorgt u ervoor dat er lijn komt in de teksten die u 
schrijft? Schrijft u over de buurt waar u bent opgegroeid? Of liever 
over uw werk? Over bijzondere mensen die u hebt ontmoet? In deze 
vervolgcursus autobiografisch schrijven krijgt u handreikingen om 
uw teksten te ordenen.     

Veel mensen schrijven over hun belevenissen, gedachten en ervaringen.  
Door de opdrachten in deze cursus haalt u herinneringen naar boven. 
U leert zo te schrijven dat het voor vrienden of geïnteresseerden of 
voor uw (klein)kinderen, boeiend is om te lezen!

U krijgt iedere week een opdracht die u prikkelt uw eigen levensverhaal 
te schrijven. De teksten van alle cursisten worden in de groep 
besproken en u leert veel door de reacties van anderen! Natuurlijk 
krijgt u ook technische aanwijzingen van uw docent. U kunt meedoen 
aan deze cursus als u al eerder een schrijfcursus heeft gevolgd. Ook 
mensen die graag willen kennismaken met autobiografisch schrijven 
zijn van harte welkom!hebben met beschrijving, personages en 
dialogen komen volop aan bod. U leert die technieken te gebruiken in 
uw teksten. 

groningen - taal en literatuur

Hoe brengt u samenhang in uw levensverhaal?
Vervolgcursus Autobiografisch 
schrijven            

Cursusnummer
21W-1G22

Docent
Marleen Diepeveen  

Cursusvorm
Werkcollege (10x)

Data
Donderdag 28 januari t/m 
8 april, 25 februari vervalt

Cursusprijs
€ 295,00

Uiterste inschrijfdatum
14 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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



Cursusnummer
21W-2F01

Docent
Drs. Edward van der Tuuk 

Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 
 
Data
Vrijdag 5 februari t/m 
23 april, 26 februari en 
2 april vervallen

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
22 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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

Op 17 maart a.s. zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen; de essentie 
van onze representatieve democratie. Toch bestaan er zorgen over 
ons democratisch bestel: is dit wel opgewassen tegen het opkomende 
illiberaal populisme? Of anderzijds: is dit systeem wel representatief 
genoeg om ‘de wil van het volk’ tot uitdrukking te brengen?

Sinds de laatste verkiezingen (2017) is er veel gebeurd op het politieke 
toneel. In veel van deze kwesties lijkt de legitimatie van politieke 
besluitvorming daarbij onder vuur te liggen van mensen die zich niet 
gehoord voelen. Zij zijn van mening dat politieke vooringenomenheid 
en gevestigde belangen echte verandering in de weg staan, dan wel 
veranderingen willen forceren tegen de wil van het volk. De PVV 
(tweede in de peilingen, na de VVD) en FvD (de snelst groeiende 
nieuwe partij) wantrouwen daarom de politiek.

Anderen proberen juist via bijv. juridische weg de politiek te dwingen 
tot actie. Is het vertrouwen in de parlementaire democratie te 
herstellen, en zo ja: hoe? De afgelopen jaren hebben verschillende 
alternatieve voorstellen, die een aanvulling zouden kunnen vormen op 
de representatieve democratie, de revue gepasseerd. Of moeten we 
de schijnbare ontevredenheid wijten aan de opkomst van social media 
en de aandacht ervoor in het publieke debat, en juist het vertrouwen 
herstellen door transparantie en betrouwbaarheid van instituties?

leeuwarden - filosofie  

Over publieke sfeer, politieke representatie en 
legitiem gezag 
Democratie op drift            
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leeuwarden - filosofie

Een filosofisch onderzoek naar haar oorsprong
Waarom bestaat de wereld?

De vraag naar de oorsprong van de wereld is al zo oud als de mensheid. 
In deze cursus worden verschillende mogelijke antwoorden op deze 
vraag besproken en wordt vanuit filosofisch perspectief bekeken hoe 
plausibel die antwoorden zijn. We bespreken denkers als Anselmus, 
Spinoza, Leibniz, Kant en Wittgenstein. Daarnaast laten we ook 
hedendaagse kosmologen als Vilenkin, Krauss en Tegmark aan het 
woord.    

Waaruit de schepping is opgerezen? 
Misschien heeft ze zichzelf geschapen- of misschien ook niet 
Hij die in de hoogste hemel op haar neerkijkt, 
hij alleen weet het- of misschien ook niet.  
Rigveda (1500 v.Chr.) 

De vraag naar de oorsprong van de wereld is al zo oud als de 
mensheid en werd eerst besproken in  mythologie en religie. 
Langzamerhand werd de vraag onderwerp van filosofie en 
wetenschap. 
In deze cursus kijken we vooral vanuit de moderne filosofie en 
wetenschap naar deze vraag. We onderzoeken verschillende 
antwoorden die op de vraag gegeven zijn. Dit zijn zowel antwoorden 
uit de filosofie en theologie als uit de moderne natuurwetenschap. 
Deze antwoorden proberen we te evalueren op plausibiliteit. 
Ook bespreken we de mogelijkheid dat de vraag principieel 
onbeantwoordbaar is. 
We bespreken denkers als Parmenides, Plotinus, Anselmus, Spinoza, 
Leibniz, Kant, Wittgenstein en de hedendaagse Franse denker 
Meillassoux. Ook hedendaagse kosmologen als Hawking, Vilenkin, 
Krauss en Tegmark komen aan het woord. Een cursus voor iedereen 
die zich opnieuw wil bezinnen op de oorsprong van ons bestaan.   

Cursusnummer
21W-2F02

Docenten
Drs. Arnold Ziegelaar

Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met 
verlengde collegeduur. 

Data
Woensdag 3 maart t/m 
14 april

Cursusprijs
€232,00

Uiterste inschrijfdatum
17 februari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. Arnold Ziegelaar 
(1962) is filosoof, 
beeldend kunstenaar 
en schrijver. Hij 
studeerde aanvankelijk 
natuurkunde, maar 
studeerde af als filosoof 
bij de Universiteit 
Leiden. Hij is als docent 
filosofie werkzaam in 
het hoger onderwijs. 
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Cursusnummer
21W-2F03

Docent
Dr. Nicolaas A. Kraft van 
Ermel
 
Cursusvorm
Hoorcollege (10x)
 
Data
Dinsdag 2 februari t/m 
13 april, 23 februari vervalt

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
19 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Dr. 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. 

Polen geldt als een van de lastige landen binnen de EU: de rechtsstaat 
staat onder druk en de huidige regering voert een uiterst nationalistisch 
beleid. Deze ontwikkelingen kwamen niet zomaar uit de lucht vallen: 
het heeft alles met Polens lastige geschiedenis te maken. Dit heeft 
Polen tot een strijdvaardige natie gemaakt.

Polen lijkt een nietsbeduidend land, maar speelde een belangrijke rol 
in de Europese geschiedenis. In de 18e eeuw werd Polen door Europese 
grootmachten opgedeeld om onderlinge oorlog te voorkomen. Ook 
de Napoleontische oorlogen lieten Polen niet onberoerd. In zowel de 
Eerste als Tweede Wereldoorlog was het land een belangrijk slagveld. 
De ineenstorting van het Oostblok begon met de opkomst van de 
vakbond Solidarnosc in Polen. Noem een grote Europese ontwikkeling 
en Polen is er bij betrokken. Polen wordt daarom ook wel ‘God’s 
Playground’ genoemd’. 

Strijd voor vrijheid en gerechtigheid loopt dan ook dwars door Polens 
geschiedenis heen. Dit heeft Polen getekend: het land zag zichzelf als 
‘Christus onder de naties’ en als slachtoffer van de geschiedenis. Niet 
geheel ten onrechte: hoe vaak zijn de grenzen niet veranderd door 
grootmachten en hoe vaak is het niet bezet? De gruweldaden van de 
Nazi’s en het Communisme spreken ook boekdelen. Slachtofferschap 
is niet allesbepalend: Polen was lange tijd een regionale grootmacht 
en kreeg in 1791 zelfs de eerste moderne Europese constitutie. 

leeuwarden - geschiedenis

Een geschiedenis midden in Europa 
Nog is Polen niet verloren            

´´
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leeuwarden - geschiedenis

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

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 kennis-
maken 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. 
Maar noch in etnisch, noch in politiek opzicht vormden de Kelten 
echter een eenheid. 

Toch blijkt uit hun materiële nalatenschap (archeologie) 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 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. 

Cursusnummer
21W-2F04

Docenten
Dr. Tineke Looijenga

Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 

Data
Woensdag 27 januari t/m 
17 maart, 24 februari vervalt

Cursusprijs
€167,00

Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Dr. Tineke Looijenga 
studeerde Oude 
Germaanse Talen en 
Culturen aan de RUG 
en promoveerde in 
1997 op de oudste 
runeninscripties van 
Europa. 
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De cursus start even vóór 1900 met kunstenaars als Seurat, Cézanne 
en de Nabis. Zij hebben veel invloed op de avant garde bewegingen 
onder de kunstenaars ná hen. Die kunstenaars komen uit binnen- 
en buitenland. Buurten in Parijs als Montmartre en Montparnasse 
bieden goedkope woon- en atelierruimte. Bevriende dichters en 
galeriehouders verzorgen de promotie. 

De belangrijke kubisten Picasso en Braque staan centraal. Zij werken 
een tijdlang zo nauw samen, dat hun werk nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden is.   
‘We waren twee bergbeklimmers aan hetzelfde touw’ schrijft Picasso 
in een commentaar. Samen ontwikkelen zij een nieuwe opvatting van 
het olieverfschilderij. Daarnaast voeren zij technieken in als collage en 
assemblage. 

Verder in de cursus aandacht voor de kunstenaars om deze centrale 
figuren heen, met speciale aandacht voor het echtpaar Sonia en 
Robert Delaunay en de beeldhouwer Brancusi.  
In dit internationale gezelschap mengen zich Nederlanders als 
Kees van Dongen en Piet Mondriaan en de Friezen Jeanne Bieruma 
Oosting en Piet van der Hem.    

leeuwarden - kunst- en cultuurgeschiedenis

Grote rijkdom maakt Parijs tot een bruisend middelpunt

La Belle époque in Parijs (1880-1914)            
Cursusnummer
21W-2F05

Docent
Drs. M.L. (Loes) Rotshuizen 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 
 
Data
Maandag 2 februari t/m 
13 april, 23 februari vervalt

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
18 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. Loes Rotshuizen 
studeerde kunst-
geschiedenis in 
Amsterdam (VU) en 
Parijs (Sorbonne). Zij 
doceerde kunst- en 
cultuurgeschiedenis 
aan de NHL Hogeschool 
in Leeuwarden.
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Cursusnummer
21W-2F06

Docenten
Drs. Margaret Breukink

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

Data
Donderdag 21 januari t/m 
4 maart, 25 februari vervalt

Cursusprijs
€145,00

Uiterste inschrijfdatum
14 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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

leeuwarden - kunst- en cultuurgeschiedenis

Flaneren door de kunstgeschiedenis
Landencursus Art Nouveau en 
Art Deco

Aan de hand van zes landen wordt de opkomst en bloei rond 1900 
van de nieuwe kunst in Europa geschetst. In elk land krijgt de 
vernieuwingsbeweging een eigen naam: Art Nouveau, Jugendstil, 
Secession, Modern (of Liberty) Style. Kunstenaars vinden een eigen 
vormentaal uit: floraal en sierlijk, of juist sober en geometrisch. 
In reactie op de organische vormentaal ontstaat tussen 1920-1940 
de Art Deco, tot op de dag van vandaag het archetype van modern 
industrieel design. 

Art Nouveau – of Jugendstil – is een internationale kunstbeweging 
die tussen 1890 en 1914 de toon zet. Kunstenaars breken met de 
gewoonte om historische stijlen na te volgen en gaan op zoek naar 
een nieuwe, eigentijdse vormentaal. De stijl kenmerkt zich door 
een voorkeur voor weelderige ornamentiek, waarbij bloem- en 
vogelmotieven domineren. Innovatief is de toepassing van glas en 
ijzer (staal).

Art Deco is de kunststijl van het interbellum met haar snelle 
industriële ontwikkeling. Art Deco omarmt de technologie en 
de toepassing van nieuwe materialen als aluminium en chroom. 
Kenmerken zijn geometrie, contrasterend kleurgebruik, luxe 
ornamentatie en gebogen, afgeronde (‘gestroomlijnde’) vormen. De 
vormgeving is nauw verweven met de opkomende vermaaksindustrie, 
zoals theaters en bioscopen.   
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Cursusnummer
21W-2F07

Docent
Drs. Johan Holtrop 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (8x)
 
Data
Vrijdag 5 maart t/m 
30 april, 2 april vervalt

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
19 februari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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

De kennis van de kunsten, stedelijke ontwikkelingen en geschiedenis 
van de 17e eeuw is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid. Dit leidde 
tot veel tentoonstellingen, publicaties en media-aandacht voor deze 
‘Gouden Eeuw’. In dit college analyseren we de kunsten, architectuur 
en de steden van deze periode in nauwe relatie tot de historische 
ontwikkelingen: het ontstaan van de Republiek, de Oranjes, de invloed 
van de godsdienst, economie en wetenschap.  

Naast grootheden zoals Frans Hals en Rembrandt is de kunst en 
architectuur van de 17e eeuw in de volle breedte interessant, en ze 
is onlosmakelijk verbonden met de al even opmerkelijke historische 
ontwikkelingen. Door de economische voorspoed en de platte 
organisatie van de Republiek ontstaat een brede groep die kunst 
koopt op een ‘markt’ wat leidde tot verregaande specialisaties. In de 
strijd tegen de Spanjaarden spelen de steden een belangrijke rol. 
Na het einde van de 80-jarige oorlog ontwikkelt zich het 
specialisme van het stadsgezicht. De stadsgezichten van de nieuwe 
grachtengordel en het stadhuis in Amsterdam zijn stedelijke trots. 

In een ander specialisme, het zeestuk, reflecteren zich onze activiteiten 
te water: de oorlog tegen Spanje, de handelsoorlogen met Engeland 
en de handel zelf. Nederlandse kunstenaars en architecten gaan vanaf 
de 16e eeuw ook naar Italië, het mekka van de cultuur, en importeren 
het antieke gedachtegoed, het classicisme en het clair-obscur van 
Caravaggio, zodat de nieuwe republiek zich ook cultureel op het 
hoogste plan kan manifesteren.

leeuwarden - kunst- en cultuurgeschiedenis

Kunst, architectuur en de 
geschiedenis van de 17e eeuw            
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leeuwarden - muziek en theater

Inleiding tot leven en werk van Igor Stravinsky
Igor Stravinsky en de bronnen 
van onze cultuur

In het kader van het Stravinsky-jaar 2021 een verkenning van het 
leven en het werk van de Russische componist, wiens ballet Le sacre 
du printemps geldt als het meest invloedrijke werk in de 20e eeuwse 
muziek.    

Tot de meest opmerkelijke facetten van Stravinsky behoort dat hij 
zijn stijl tot tweemaal toe ingrijpend vernieuwde. Verrassend is dat 
deze stijlvernieuwingen deels gepaard gingen met een verandering 
van inspiratiebronnen. Wat vaak Stravinsky’s Russische fase wordt 
genoemd – waarin de drie beroemde balletten De vuurvogel (1910), 
Petruska (1911) en Le Sacre du printemps (1913) vallen – wordt 
gekenmerkt door een oriëntatie op Russisch heidendom. 

Hierop volgde Stravinsky’s neoklassieke fase, waarin hij meerdere 
malen zijn inspiratie putte uit de Griekse Oudheid (zoals in de 
balletten Apollon musagète en Orpheus). Na de dood van Arnold 
Schönberg (in 1951) ontwikkelde Stravinsky zijn eigen variant van 
twaalftoonsmuziek. De werken die hij in deze stijl schreef, hebben 
geregeld een Bijbels-christelijk onderwerp. Er kan dus worden gesteld 
dat Stravinsky voor zijn werk uit de drie belangrijkste bronnen van 
de Europese cultuur heeft geput.

ˇ

Cursusnummer
21W-2F08

Docenten
Dr. Marcel Zwitser

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

Data
Woensdag 20 januari t/m 
7 april, 24 februari en 
31 maart vervallen

Cursusprijs
€232,00

Uiterste inschrijfdatum
6 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Dr. Marcel S. Zwitser 
(1970) studeerde 
muziektheorie en 
muziekgeschiedenis, 
doceert muziek- en 
cultuurgeschiedenis 
aan de Schumann 
Akademie en aan 
diverse HOVO’s.
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Cursusnummer
21W-2F09

Docent
Prof. dr. Cornelius 
Hasselblatt 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (6 colleges, om 
de week) met ruimte voor 
vragen en discussie. 
 
Data
Vrijdag 5 en 19 februari, 
5 en 19 mrt, 9 en 16 apr.

Cursusprijs
€145,00

Uiterste inschrijfdatum
22 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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

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.

leeuwarden - taal en literatuur

De naoorlogse periode in de actuele Estische, 
Finse en Duitse literatuur
Goede boeken over slechte tijden            
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Assen



Cursusnummer
21W-3D01

Docent
Drs. Ellen van der Vecht 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (10x)
 
Data
Vrijdag 29 januari t/m 
16 april, 26 februari en 
2 april vervallen

Cursusprijs
€232,,00

Uiterste inschrijfdatum
15 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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.

Iedereen kent Picasso, Vincent van Gogh en Caravaggio. Maar 
kent u Judith Leyster, Mary Cassatt of Artemisia Gentilleschi? In de 
kunstgeschiedenis lijken de vrouwen slechts een marginale rol te 
spelen. Maar niets is minder waar. Hun werk was van de hoogste 
kwaliteit, hun carrières vaak internationaal.  

In deze cursus staan kunstenaressen uit verschillende tijden en 
landen centraal.  In elk college wordt de context van de tijd gegeven 
en een aantal verschillende kunstenaars behandeld. Soms staan 1 of 
2 kunstenaressen centraal als representanten van hun tijd, omdat er 
teveel voorbeelden te geven zijn. 

Vrijwel allemaal zijn het vrouwen met een glanzende carrière, die in 
hun eigen tijd veel bekender waren dan nu. Ze waren uitzonderlijk 
in een door mannen gedomineerde maatschappij. Wie waren ze, en 
waarom kennen we ze niet? De nadruk ligt op de beeldende kunst, en 
daardoor minder op de vrouwen uit andere culturele disciplines zoals 
muziek en literatuur. 

Behalve over de vrouwen, komt u ook één en ander te weten over 
de maatschappelijke omstandigheden en de mores en beperkingen 
waarmee deze vrouwen te maken hadden. In deze cursus worden 
Michaelina Woutiers, Properzia de Rossi en hun collega’s naast hun 
mannelijke equivalenten geplaatst.  

assen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Topvrouwen in de kunstgeschiedenis
Vrouwen in de kunst            
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assen - mens en maatschappij

Onbekende volkeren en talen in Rusland
De Finoegrische wereld

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, 
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 vandaag de dag 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 

Cursusnummer
21W-3D02

Docenten
Prof. dr. Cornelius 
Hasselblatt

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

Data
Donderdag 21 januari t/m 
4 maart, 25 februari vervalt

Cursusprijs
€145,00

Uiterste inschrijfdatum
21 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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

assen - natuurwetenschap

Reizen in West-Europa
Landschappen voor reizigers           Cursusnummer

21W-3D03

Docent
Dr. Tom J.A. Reijers 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (8x)
 
Data
Dinsdag 2 februari t/m 
30 maart, 23 februari 
vervalt

Cursusprijs
€178,50

Uiterste inschrijfdatum
19 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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

Een heldendicht en zijn geschiedenis
Vergilius, de grootste Latijnse 
dichter en zijn Aeneïs

Publius Vergilius Maro (70-19 v.Chr.) wordt algemeen beschouwd 
als de grootste Romeinse dichter. Bij zijn onverwachte dood liet 
Vergilius een (nagenoeg voltooid) epos na, de Aeneïs, dat gaat over 
de Trojaanse held Aeneas die na de verwoesting van zijn vaderstad 
Troje en vele avontuurlijke zwerftochten uiteindelijk in Italië zijn 
lotsbestemming vindt. Hij wordt de stamvader van de Romeinen. 

Dit heldendicht heeft niet alleen een geweldige invloed gehad op 
de Romeinse literatuur zelf, maar ook op kunst en literatuur van de 
Middeleeuwen en de Renaissance. Ook in de latere Europese cultuur 
vinden we vele echo’s ervan in literatuur, in de beeldende kunst  en in 
de muziek. Ook onze Vondel modelleerde zijn Vosmaer naar de spion 
en verrader Sinon in het tweede boek van de Aeneïs waarin de list 
met het houten paard dramatisch wordt geschilderd. 

Van de in totaal twaalf ‘boeken’ (‘hoofdstukken’)  zijn vooral het 
tweede boek (de val van Troje), het vierde (Dido) en het zesde boek 
(de afdaling in de Onderwereld) altijd ‘populair’ geweest, maar 
daarbij wordt onderschat hoezeer de overige boeken elk voor zich een 
dramatische kern bevatten die door Vergilius op meesterlijke wijze 
wordt uitgewerkt. We zullen dus de Aeneïs in deze cursus integraal 
lezen (uiteraard in Nederlandse vertaling). 
Daartoe leest u thuis steeds een gedeelte, dat op college zal worden 
toegelicht (ook in beeld) en besproken.

Cursusnummer
21W-3D04

Docenten
Dr. Henk Schoonhoven

Cursusvorm
Werkcollege (8x)

Data
Donderdag 28 januari 
t/m 25 maart, 25 februari 
vervalt

Cursusprijs
€178,50

Uiterste inschrijfdatum
14 januari 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Dr. Henk Schoonhoven 
was universitair docent 
Griekse en Latijnse Taal 
en Cultuur aan 
de Rijksuniversiteit 
Groningen. 
Hij verzorgt al vele 
jaren cursussen voor 
de Senioren Academie.
Groningen. 
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voorjaar & zomer
mei t/m juni



Cursusnummer
21ZV-01

Docent
Drs. Maaike Dicke  

Cursusvorm
Hoorcollege (8x)

Data
Dinsdag 6 april t/m 18 mei

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
23 maart 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. Maaike Dicke 
(Dordrecht, 1961) is 
docente Italiaanse taal 
en cultuur aan de RUG. 
In haar woonplaats 
Winsum heeft zij een 
vertaalbureau (Studio 
Giacomina) en geeft zij 
privélessen ‘Italiaans op 
maat’.

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Over de vertaling van Italiaanse letters in 
bewegende beelden 
Italiaanse romans op filmdoek 
(1960-heden)            

Er zijn talloze voorbeelden voorhanden: vanaf het moment dat 
de Italianen films gingen maken, grepen zij bij het schrijven van 
hun scripts vaak naar literaire werken van hun landgenoten. 
En daar gaan zij nog altijd mee door. Gemakzucht of uitingen van 
bewondering? En doen ze dit vaker dan hun collega’s buiten Italië? 
Ter voorbereiding van de colleges lezen de cursisten wat mooie 
passages, in de colleges zelf bekijken we de vertaling op filmdoek. 

We doen een greep uit de vele Italiaanse romans die ook werden 
verfilmd, o.a. van Luigi Pirandello, Alberto Moravia, Sandro Veronesi 
en Elsa Ferrante. We nemen een paar fragmenten onder de loep 
en bekijken wat de regisseurs daarmee hebben gedaan. Natuurlijk 
vergelijken we roman en film ook in hun geheel, al zal dat in een 
aantal gevallen niet alleen interessant maar vooral ook zinloos zijn. 
Het gaat immers om twee verschillende takken van sport en zoals 
vaak gezegd wordt: “het boek is veel mooier dan de film”. 

Hoe dan ook zullen we onze aandacht richten op de keuzes die 
de regisseur bij zijn ‘vertaling’ maakte en zullen we de prachtigste 
oplossingen tegenkomen. Het eerste college zal een inleiding zijn op 
de moderne Italiaanse literatuurgeschiedenis. Alle romans die worden 
behandeld, zijn in Nederlandse vertaling verschenen. In ieder college 
worden drie of meer filmfragmenten vertoond.
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Cursusnummer
21ZV-02

Docent
Prof. dr. Doeko Bosscher

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

Data
Maandag 10 mei t/m 7 juni, 
24 mei vervalt

Cursusprijs
€ 1o2,00

Uiterste inschrijfdatum
26 april 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Eilanden zijn oogstrelende, fijne plekken. De menselijke maat viert 
er hoogtij. Het wij-gevoel dat de bewoners met elkaar verbindt 
maakt jaloers. Hun beschutte samenleving ziet er idyllisch uit. Maar 
hun belang reikt veel verder: zij vormen buffers voor het vasteland 
tegenover de zee (ook als zij in de loop der jaren met dammen, 
bruggen en tunnels met elkaar en met het vasteland verbonden zijn 
geraakt) en ook economisch (toerisme, landbouw, visserij) zijn zij 
onmisbaar. Deze cursus zal op al die aspecten ingaan.  

De cursus behandelt de belangrijkste thema’s uit de geschiedenis 
van de acht nog bestaande en de zeventien niet meer geheel door 
water omringde eilanden. Welke factoren hebben hun geschiedenis 
gestuurd? Hoe hebben zij de constante dreiging van de zee overleefd 
en welke rol spelen zij - waar van toepassing - in het fysieke behoud 
van het vasteland? Wat hield de inwoners bezig, welke zorgen waren 
er, hoe gingen zij met elkaar om, hoe stonden zij in de wereld? Wat is 
het belang van de eilanden in de ecologische infrastructuur en voor 
de Nederlandse economie? En waar komen al die toeristen eigenlijk 
voor?

De zee maakt de eilanden tot niet-zee, tot iets boeiends en belangrijks, 
doordat ze zich dankzij de zee onderscheiden van het vasteland en in het 
Nederlandse geval ook nog eens onmisbaar zijn als beschermingswal 
tegen het natuurgeweld van de oceaan. Het vasteland heeft de 
eilanden nodig voor zijn veiligheid. 

groningen - geschiedenis

Geschiedenis van alle nog bestaande en 
niet meer bestaande eilanden
De Nederlandse eilanden

Prof. dr. Doeko 
Bosscher is emeritus 
hoogleraar Eigentijdse 
Geschiedenis aan de 
RUG. 
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Cursusnummer
21ZV-03

Docent
Drs. Miranda van Gelderen 

Cursusvorm
Hoorcollege (6x)

Data
Woensdag 12 mei t/m 
16 juni

Cursusprijs
€145,00

Uiterste inschrijfdatum
28 april 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

Drs. Miranda 
van Gelderen is 
kunsthistorica, doceert 
kunstgeschiedenis,
architectuurgeschiedenis 
en archeologie aan 
diverse onderwijs-
instellingen.

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Landschap, genrestuk, portret en stadsgezicht 
Hollandse schilderkunst in 
de Gouden Eeuw            

Wie kent ze niet? De wereldberoemde schilderijen van Hollandse 
meesters zoals Frans Hals, Pieter de Hooch, Jacob van Ruisdael en 
Johannes Vermeer. In deze cursus behandelen we de specialismen 
van het landschap, genrestuk, portret en stadsgezicht. Welke 
betekenissen gaan mogelijk schuil achter de schilderijen en hoe 
leefden deze vermaarde kunstenaars? 

Na de Reformatie, de beeldenstormen en de stichting van de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden zijn kerk en hof als belangrijkste 
opdrachtgevers weggevallen. Er ontstaat een vrije kunstmarkt en 
kunstenaars specialiseren zich in uiteenlopende genres om 
de concurrentie het hoofd te bieden.  

Van Honthorst en andere Utrechtse caravaggisten introduceren de 
barokstijl van Caravaggio in Utrecht. De riviergezichten van 
Van Goyen genieten grote populariteit en in de landschappen van 
Van Ruisdael voltrekt zich een revolutionaire ontwikkeling.  
Genretaferelen van Steen, Vermeer en De Hooch wekken de indruk 
dat het dagelijkse leven op betrouwbare wijze is uitgebeeld. Of is het 
‘schijnrealisme’ en bevatten deze schilderijen morele boodschappen? 
Meesterlijk portretschilder Hals vervaardigt officiële portetten, 
genreportretten en groepsportretten. 

Het stadsgezicht komt als laatste genre tot bloei. Vermeer schildert 
zijn beroemde ‘Gezicht op Delft’ en ‘Het straatje’. Berckheyde de 
voorname nieuwbouw aan de Herengracht in Amsterdam. Van 
enkele schilderijen bespreken we restauratie en materieel technisch 
onderzoek.  
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Cursusnummer
21ZV-04

Docent
Drs. Saskia van Lier

Cursusvorm
Hoorcollege (5x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 

Data
Donderdag 20 mei t/m 
17 juni

Cursusprijs
€ 123,50

Uiterste inschrijfdatum
6 mei 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

De tentoonstelling in het Catharijneconvent over het lichaam in de 
middeleeuwse kunst liet ons behoorlijk expliciete lichamelijkheden 
zien die ook nog betekenis hadden. Voor kenners van deze kunst 
niks nieuws, zelfs in de Groninger dorpskerken zie je watervallen van 
bloed uit Christus zijwond stromen.  

En er is zoveel meer aan tamelijk expliciet lichamelijk materiaal te 
vinden in de kerken. Zo zit er bij een protestantse preek vaak een 
vrouw in het publiek die haar kind de borst geeft. En wat denkt u 
van een ampul bloed van Paus Johannes Paulus II, uitgestald op een 
Nederlands altaar? 

Al die zaken komen op veel mensen wat vreemd over. Toch hebben 
ze allemaal een functie en betekenis. Een reliek is het meest tastbare 
overblijfsel van een heilige (to be), het is niet alleen een aandenken, 
maar ook een potentieel wonderdadig object. En borsten tonen ons 
een voedende kracht, van Maria, of van een preek, bijvoorbeeld.

We gaan per college de meest voorkomende en opvallende 
lichamelijkheden behandelen: het lichaam en bloed van Christus, die 
voedende borsten, en natuurlijk allerlei gruwelijke martelingen en 
overblijfselen van heiligen. Al snel zal duidelijk zijn dat bijna alles in 
het teken staat van heil en verlossing. 

groningen - godsdienstwetenschap

Over het lichaam als boodschapper in 
de christelijke kunst
Lichamelijk en expliciet

Drs. Saskia van Lier 
(1978) 
heeft godsdienst-
wetenschap gestudeerd 
aan de RUG en is 
gespecialiseerd in 
christelijke kunst en 
kerkbouw.
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Lichaams
functies

Mentaal
welbevinden

Zingeving

Kwaliteit van
leven

Meedoen Dagelijks
functioneren

Cursusnummer
21ZV-05

Docent
Drs. Agnes Schilder

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

Data
Woensdag 26 mei, 
2, 9 en 23 juni

Cursusprijs
€ 102,00

Uiterste inschrijfdatum
12 mei 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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 een of andere 
wijze in hun leven te maken kregen met gezondheid en ziekte. 

groningen - mens en maatschappij

Een nieuwe kijk op gezondheidt
Op uw gezondheid

Drs. Agnes Schilder 
is psycholoog en als 
docent verbonden aan 
diverse onderwijs-
instellingen waaronder 
de opleidingToegepaste 
Psychologie van de 
Hanzehogeschool 
Groningen. Voor meer 
informatie zie: 
www.acttoo.nl.
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In Berlijn is nog altijd het historische verleden te zien van het 
huis Hohenzollern dat eeuwenlang zijn stempel op de stad drukte. 
Van 1415 tot de troonsafstand van keizer Wilhelm II in 1918 is de stad 
gegroeid van bescheiden zetel van de Mark Brandenburg tot de trotse 
residentie van het koninkrijk Pruisen en tenslotte hoofdstad van 
het Keizerrijk Duitsland.

In vier colleges krijgt u een doorlopend historisch overzicht van Berlijn 
onder de Hohenzollern (1415-1918), waarin de grote ontwikkelingen 
worden beschreven aan de hand van de belangrijkste Hohenzollern-
heersers en hun betekenis voor Berlijn. Daarbij worden er vele 
beelden getoond van gebouwen en monumenten die nog altijd 
(of na restauratie opnieuw) in Berlijn getuigen van het vorstelijk 
verleden, zoals de Brandenburger Tor, Unter den Linden, het 
Berliner Stadtschloss, de Berliner Dom, de Siegessäule en Schloss 
Charlottenburg.

groningen - taal en literatuur

De geschiedenis van Berlin tot 1918
Het koninklijke Berlijn. Stad onder 
de Hohenzollern

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

Cursusnummer
21ZV-06

Docent
Drs. Michiel Hagdorn  

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

Data
Dinsdag 8 en 16 juni en 
vrijdag 11 en 18 juni

Cursusprijs
€ 1o2,00

Uiterste inschrijfdatum
25 mei 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl
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Cursusnummer
21ZV-07

Docent
Drs. Johan Holtrop 

Cursusvorm
Hoorcollege (3x)

Data
Woensdag 16 t/m 30 juni

Cursusprijs
€ 80,00

Uiterste inschrijfdatum
2 juni 2021

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Zeestukken van de Gouden Eeuw 
tot en met Mesdag

Het zeestuk is een van de fraaiste specialisaties van de 17e eeuw. 
Geen andere genre reflecteert oorlog, vrede en historische 
ontwikkelingen zo goed als de marines. In de loop van de eeuw zijn 
de schilders ook steeds beter in staat zeer realistische voorstellingen 
te schilderen van de diverse typen schepen, situaties op zee en de 
zeer bepalende weersomstandigheden. De laatste grote schilder in 
deze traditie is Hendrik Willem Mesdag eind 19e eeuw.

De voorspoed van de Gouden Eeuw was voor een groot deel te danken 
aan de handel over zee. Door deze voorspoed en de platte organisatie 
van de Republiek ontstaat een brede groep burgers die kunst koopt 
op een ‘markt’ wat leidde tot verregaande specialisaties. Deze burgers 
willen schilderijen met onderwerpen over hun eigen leefwereld en de 
Republiek was een zeevarende natie en een land van water. De handel 
en onze pas verworven onafhankelijkheid moesten dikwijls ter zee 
worden bevochten, vandaar dat veel zeestukken belangrijke maritieme 
gebeurtenissen tot onderwerp hebben: de oorlog tegen Spanje en 
daarna de handelsoorlogen met Engeland, maar ook de koopvaardij en 
de haringvangst werden geschilderd. Bestuurders, de admiraliteiten 
en kapiteins waren veelal de opdrachtgevers voor zeeslagen op grote 
formaten en scheepsportretten.  

Door de moderne ontwikkelingen van het realisme en impressionisme 
in de 19e eeuw komt ook het Nederlandse zeestuk weer in de 
belangstelling. Mesdag had internationaal veel succes met zijn 
schilderijen van de Scheveningse visserij en de Noordzee.
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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
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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

www.hovonoordnederland.nl

https://hovonoordnederland.nl/

