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Cursussen weer op locatie
Vanaf september 2021 gaat het nieuwe cursusseizoen van HOVO Noord-Nederland van 
start. We zullen onze cursussen weer op locatie gaan geven, dus in een zaal in Groningen, 
Leeuwarden of Assen. 
Op dit moment  weten we nog niet in hoeverre we daarbij nog met Coronaregels (een 
maximum aantal deelnemers of anderhalve meter afstand) rekening zullen moeten 
houden. 

Hybride cursus (in de zaal maar óók online)
Gezien de onzekere omstandigheden zullen we een groot aantal cursussen, die we in de 
zaal geven, óók online aanbieden. 
U kunt er bij een dergelijke ‘hybride’ cursus voor kiezen om álle colleges op uw computer 
te volgen (dan kiest u voor optie 3 bij uw inschrijving) maar u kunt het college ook vanaf 
uw computer volgen als u ziek bent of om andere redenen niet aanwezig kunt zijn.   
Niet alle cursussen worden ook online aangeboden. Dat ziet u in de inhoudsopgave en 
ook bij de cursus zelf wordt aangegeven of deze in hybride vorm wordt gegeven.
Eén cursus wordt alleen online aangeboden, deze kunt u dus niet in de zaal volgen. Dit is 
de cursus Verborgen gezondheid (cursuscode 21N-01-online.)

In de inhoudsopgave van deze gids en bij de cursusinformatie kunt u zien of een cursus 
ook online wordt gegeven. Als een dergelijke cursus op locatie vol is kunt u deze nog wel 
online volgen.

Lezingen in het najaar van 2021, let op de Nieuwsbrief en kijk op de website
Op dit moment vindt u in deze gids alleen de openingslezing door Petra Bolhuis. 
In de loop van het jaar (oktober/november) zullen er nog een of meerdere lezingen 
worden toegevoegd. 
Lezingen en eventuele andere toevoegingen worden aangekondigd op de website én 
in de Nieuwsbrief. Houdt u deze media dus in de gaten als u hierover geïnformeerd 
wilt worden. (Bij uw inschrijving als cursist hebt u aangegeven of u de Nieuwsbrief wilt 
ontvangen.)

Collegeprogramma van de cursus op de website
In veel gevallen staat het collegeprogramma van de cursus niet in deze gids, maar wel op 
de website. Het verdient dus altijd aanbeveling om eerst even op 
www.hovonoordnederland te kijken voor u zich inschrijft.

Wij hopen u in het komende studiejaar weer op ‘normale’ wijze te kunnen verwelkomen 
bij onze cursussen. 
 
Namens bestuur en medewerkers HOVO Noord-Nederland,
Jacqueline Kampman, directeur HOVO Noord-Nederland. 

www.hovonoordnederland
E-mail: hovo@rug.nl
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Levendige Materie (vibrant matter) 8 
Openingslezing ‘rattevangers van het onbehagen’ 7
Verborgen Gezondheid (let op, alleen online) 8 

Programma Groningen & online

Filosofie 
Kunstmatige Intelligentie – Een vloek of een zegen? 10 
De mens, een algoritme met huidhonger 11 
Hannah Arendt’s Totalitarisme en de huidige tijd 12 
Eigen gelijk eerst 13
Canon van de moderne westerse wijsbegeerte V 14

Geschiedenis
Kruistochten, kerken en ketters rond 1200 15
Joods verleden in Midden Europa 16
De vergeten “Korea-Oorlog” 17
Napoleon: Historie en Legende 18
Het noorden in kaart 19

Kunst- en cultuurgeschiedenis
Helmantel en de Noordelijke figuratie 20
Overzichtscursus Moderne Beeldende Kunst, deel 1 21
Hedendaagse beeldende kunst 22
Landencursus Art Nouveau en Art Deco 23
Italiaanse romans op filmdoek (1960-heden) 24

Muziek en theater
‘Hier kun je nog iets van leren’ 25

Natuurwetenschap
Sterrenkunde 26
De kwantumtheorie 27

Taal en literatuur 
Latijn 28
Albert Camus (1913-1960) 29
Heinrich Heine  30
“Van zijn tijdgenoten de beste, wijste en rechtvaardigste” 31
Hoe schrijf ik een kort verhaal? 32
Vervolgcursus Autobiografisch schrijven 33

21ZV-09
21N-01-00L

21N-01-online

21N-1G01
21N-1G02
21N-1G03
21N-1G04
21N-1G05

21N-1G06
21N-1G07
21N-1G08
21N-1G09
21N-1G10

21N-1G11
21N-1G12
21N-1G13
21N-1G14
21N-1G15

21N-1G16

21N-1G17
21N-1G18

21N-1G19
21N-1G20
21N-1G21
21N-1G22
21N-1G23
21N-1G24

inhoudsoverzicht

cursus ook online
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21N-2F01
21N-2F02

21N-2F03
21N-2F04
21N-2F05

21N-2F06
21N-2F07

21N-2F08
21N-2F09

21N-3D01

21N-3D02

21N-3D03
21N-3D04

21N-3D05

21N-3D06

Programma Leeuwarden & online

Filosofie 
Waarom zijn we bewust? 36 
Waarheid, Kennis, Wetenschap 37 

Geschiedenis
De nieuwe Zijderoutes 38
Wit Rusland, onbekend en onbemind 39
Joods verleden in Midden Europa 40

Kunst- en cultuurgeschiedenis
Kunstenaars in ‘La belle époque’ in Parijs (1880-1914) 41
Kunst, architectuur en de geschiedenis van de 17e eeuw 42

Taal en literatuur 
Goede boeken over slechte tijden 43
Beroemde vrouwen in de Romeinse oudheid 44

Programma Assen

Geschiedenis
Joods verleden in Midden-Europa 46 

Mens en maatschappij
De eilanden van de Middellandse Zee: gevormd door natuur en cultuur 47

Natuurwetenschap 
Landschappen voor reizigers 48
De Finoegrische wereld 49

Kunst- en cultuurgeschiedenis
Vrouwen in de kunst 50

Taal en literatuur 
Vergilius, de grootste Latijnse dichter en zijn Aeneïs 51

Algemene informatie        52
Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden        53

inhoudsoverzicht

cursus ook online
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Cursusnummer
21ZV-09

Docenten
Arwen Meereboer
Petra Bolhuis

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

Data
Dinsdag en donderdag 
27 en 29 juli en 3 en 
5 augustus 

Tijd
10.00-12.30 uur

Cursusprijs
€ 110,00

Uiterste inschrijfdatum
13 juli 2021

Arwen Meereboer is 
afgestudeerd aan Åbo 
Akademi in Finland. 
Haar belangstelling 
gaat uit naar de 
interactie van literatuur, 
ideologie en het 
dagelijks leven.

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

In het westen maken wij over het algemeen een onderscheid tussen 
een subject en een object. Een subject doet, een object wordt 
aangedaan. Dit onderscheid wordt door Jane Bennet in haar boek 
‘Vibrant Matter’ ondermijnd. Als dit onderscheid verwatert, wat 
betekent dit voor de manier waarop wij ons verhouden tot objecten? 
Hoe zit het met onze vrijheid en verantwoordelijkheid?

We zijn er in de westerse filosofie aan gewend om een hard 
onderscheid te maken tussen objecten en subjecten. Subjecten 
handelen autonoom terwijl objecten alleen betrokken zijn in het 
handelen van subjecten. Als we dieper naar dit onderscheid tussen 
subject en object kijken kunnen we hier vraagtekens bij zetten. Zowel 
subjecten als objecten oefenen invloed uit op de wereld om hen heen. 
Deze invloed is niet individueel maar collectief. Als mensen bevinden 
we ons altijd in een stroom van collectieve invloeden van dingen, 
dieren en andere mensen. Als we het onderscheid tussen subject 
en object laten verwateren, wat betekent dit voor onze individuele 
omgang met de wereld? 

In deze cursus zullen wij ingaan op wat levendige materie is, en wat 
het betekent voor onze verantwoordelijkheid als we materie als 
levendig beschouwen.

groningen - filosofie

Levendige Materie (vibrant matter)
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Cursusnummer
21N-01-00L

Cursusvorm
Lezing 

Datum
Woensdag 8 september 

Tijd
aanvang 15.00 uur

Cursusprijs
€ 1,00

Uiterste inschrijfdatum
25 augustus 2021

Opmerkingen
Deze lezing is ook online te 
volgen.

Titel
Rattenvangers van het 
Onbehagen 
ISBN 9789493175297

“In een altijd veranderende, onbegrijpelijke wereld hadden de massa’s 
het punt bereikt waarop ze tegelijk alles en niets geloofden, dachten 
dat alles mogelijk was en niets waar. (….) De massapropaganda 
ontdekte dat haar gehoor ten allen tijde bereid was het slechtste 
te geloven, ongeacht hoe absurd het was, en dat het er nauwelijks 
bezwaar tegen had om misleid te worden, aangezien het elke 
bewering toch als een leugen beschouwde.”  Dit schrijft Hannah 
Arendt in de vijftiger jaren over de opkomst van het totalitarisme. 

Arendt heeft direct na de tweede wereldoorlog als joodse banneling 
in Amerika haar onderzoek geschreven over de opkomst van wat 
zij het totalitarisme noemt. Haar persoonlijke vraag was hoe het 
kon gebeuren dat een cultureel hoogstaand land zo snel verviel 
tot de meest gruwelijke dictatuur.  Arendt beschrijft hoe totalitaire 
bewegingen de kans krijgen in een wereld waarin uitzichtloosheid en 
verwarring aan de orde van de dag zijn.  Het algehele, maar onderling 
door zeer verschillende oorzaken gevoelde, onbehagen wordt als het 
ware gebundeld door mensen die functioneren als rattenvangers van 
dat onbehagen. 

Deze nieuwe leiders hebben zelf geen enkele ambitie om een nieuwe 
werkelijkheid neer te zetten, of problemen op te lossen. Hun grote 
truc is dat ze zeggen; eerst moet alles stuk en dán pas kan het beter 
worden. Zo lang ze alle volgelingen vooral aan kunnen zetten tot 
vernietigen en kapotmaken van wat is, zijn zij gevrijwaard van het 
bieden van een alternatief. Maar voordat mensen zicht krijgen op 
de uitzichtloosheid die deze strategie in zich bergt, is er al veel stuk, 
waaronder het vertrouwen in instituties die de democratie moeten 
schragen. 

 
Over de spreker

Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan 
de RUG. Zij is al vele jaren als docent bij 
HOVO Noord-Nederland werkzaam. Petra 
Bolhuis schreef met haar echtgenoot Theo 
Meereboer( filosoof) en met Gradus van 
Florestein ( psychiater) een eigentijdse analyse 
van de opkomst van populistische partijen en 
complotdenkers met Arendt’s onderzoek naar 
totalitarisme als leidraad. 

openingslezing - mens en maatschappij

Rattenvangers van het onbehagen             
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Cursusnummer
21N-01 online

Docent
Drs. Marianne Bleumink  

Cursusvorm
Online hoorcollege (5) 

Data
Dinsdag 5 oktober t/m 
2 november

Tijd
10.30 - 12.30 uur

Cursusprijs
€ 100,00

Uiterste inschrijfdatum
21 september 2021

Opmerking
Deze cursus kunt u alleen 
online volgen.

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

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 ons lichaam leven tienduizenden verschillende micro-organismen, 
waarvan het overgrote deel in ons spijsverteringskanaal. Een 
gigantische onzichtbare gemeenschap. 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 omgekeerd allerlei stoffen terug. Daarbij spelen ze een 
uiterst belangrijke rol bij ons afweersysteem. Twee derde van ons 
afweersysteem bevindt zich in de darmen! Welgesteld kunnen we 
niet gezond leven zonder micro-organismen. 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 fysieke en mentale gezondheid. 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.

online - mens en maatschappij

De essentiële rol van het darm-microbioom 
Verborgen gezondheid            
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Groningen



Cursusnummer
21N-1G01

Coördinatie
Prof. dr. Cees Smit Sibinga 
en Ir. Maarten Broekers

Cursusvorm
Hoorcollege (6) met ruimte 
voor vragen en discussie. 
Collegemiddagen met 
2 verschillende sprekers per 
middag. Informatie over 
de sprekers vindt u op de 
website.

Data
Donderdag 28 oktober t/m 
2 december

Tijd
14.00-16.30 uur

Cursusprijs
€ 155,00

Cursusmateriaal
Syllabus, inbegrepen in 
de cursusprijs.

Uiterste inschrijfdatum
14 oktober 2021

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

Meer informatie
hovonoordnederland.nl

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?

groningen - natuurwetenschap

De impact op de gezondheidszorg
Kunstmatige Intelligentie –  
Een vloek of een zegen?
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Cursusnummer
21N-1G02

Docent
Drs. Petra Bolhuis 

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

Data
Woensdag 29 september 
t/m 8 december, 20 oktober 
vervalt.

Tijd
10.00 - 12.15 uur

Cursusprijs
€ 242,00

Uiterste inschrijfdatum
15 september 2021

Opmerkingen
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

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

Steeds weer blijken computers en Artificiële intelligentie dingen te 
kunnen waarvan we dachten dat ze typisch menselijk waren. Iedere 
grote kennissprong inspireert de filosofie om weer opnieuw na te 
denken over de vraag: Wat is de mens? In deze cursus onderzoeken 
we de overeenkomsten en verschillen tussen de mens en Artificiële 
Intelligentie.

Bijna alles wat wij doen valt uit de drukken in data: ons reisgedrag, 
de match met je ideale partner, ziekte… Betekent dit dat menselijk 
gedrag ‘berekenbaar’ is en dat wij voorspelbaar zijn, of, zoals Yuval 
Harari het formuleert: Zijn wij algoritmes? Waar techniek ons leven 
binnenkomt gebeuren interessante zaken. Door Artificiële intelligentie 
worden robots steeds ‘menselijker’. Maar mensen vinden slimme 
computers juist afschrikwekkend als ze te veel op mensen lijken. En 
in de afgelopen tijd hebben we gemerkt hoezeer wij mensen sociale 
wezens zijn die verlangen naar persoonlijke ontmoetingen en fysiek 
contact.

Iedere grote kennissprong inspireert de filosofie om weer opnieuw na 
te denken over de vraag: Wat is de mens? In deze cursus onderzoeken 
we de overeenkomsten en verschillen tussen de mens en Artificiële 
Intelligentie.

Programma
•  Wat is een algoritme en zijn mensen algoritmes? 
•  Kan een algoritme ons gedrag voorspellen, beïnvloeden of zelfs  
 verbeteren? 
•  Leren, deep learning en intuïtie bij AI en bij de mens. 
•  Menselijk begripsvermogen en kunstmatig begripsvermogen. 
•  Wat kan AI waarvan we dachten dat het dat nooit zou kunnen en  
 wat voorspelt dat voor de toekomst? De stand van zaken rond AI nu  
 ( gastcollege) 

groningen - filosofie  

De mens, een algoritme met 
huidhonger            
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Cursusnummer
21N-1G03

Docent
Drs. Petra Bolhuis 

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

Data
Woensdag 29 september 
t/m 8 december, 20 oktober 
vervalt.

Tijd
13.15-15.30 uur

Cursusprijs
€ 242,00

Uiterste inschrijfdatum
15 september 2021

Opmerkingen
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

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

In deze cursus komt aan de orde hoe Hannah Arendt’s analyse van 
het totalitarisme handvatten geeft voor het nadenken over en 
omgaan met de opkomst van complotdenkers en antidemocratische 
groeperingen in 2021. 

Hannah Arendt schreef direct na de tweede wereldoorlog als 
banneling in Amerika haar onderzoek naar de opkomst van het 
totalitarisme in Nazi Duitsland en Stalin Rusland. Zij begreep dat ze 
voor een werkelijk ‘dit nooit meer’ de wortels van het totalitarisme 
moest onderzoeken. 

Binnen Europa zien we vandaag de dag de opkomst van partijen 
die tegen de democratie zijn, tegen Europa en die een nationalisme 
neerzetten dat verontrustend veel lijkt op dat van partijen in de 
twintiger jaren van de vorige eeuw. Arendts analyse helpt om 
deze zorgelijke tendensen te duiden en te voorkomen dat we óf 
te gemakkelijk denken dat de geschiedenis zich herhaalt óf te 
gemakkelijk denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. 
Arendt laat zien hoe het onbehagen van groepen die zich niet 
vertegenwoordigd voelen, misbruikt wordt om macht te verwerven. 
Zij beschrijft dat dit een stap kan zijn op weg naar totalitarisme.

Programma
•  Wat is totalitarisme anders dan tirannie of dictatuur?  
•  Waarom voelden mensen zich indertijd aangetrokken tot   
 complotten, nationalisme en antisemitisme?  
•  Welke rol spelen de stand van de techniek en de economie? Wat zijn  
 de overeenkomsten en verschillen met 2021? 
•  Wat kunnen we met de handvatten die Arendt in haar onderzoek  
 biedt?

groningen - filosofie

Hannah Arendt’s Totalitarisme en 
de huidige tijd
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Cursusnummer
21N-1G04

Docent
Drs. Edward van der Tuuk 

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

Data
Maandag 27 september 
t/m 6 december, 18 oktober 
vervalt.
 
Tijd
10.45-12.45 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
13 september 2021

Opmerkingen
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

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

In onze moderne westerse samenleving staat het individu 
centraal: mensen worden verondersteld autonome individuen, 
geëmancipeerde burgers en bewuste consumenten te zijn. Toch 
lijkt er de afgelopen jaren sprake van een kentering: het publieke 
debat wordt steeds meer beheerst door indentiteitspolitiek, waarbij 
er aanspraak wordt gemaakt op de waarden (en waarheden) van 
een bepaald collectief. Heeft het humanisme z’n langste tijd gehad, 
en keren we terug naar een pre-moderne vorm van collectivisme, 
gebaseerd op groepsidentiteit en sectarisme? 

Het menselijk samenleven wordt gedreven door een hang naar 
conformatie alsook naar de behoefte zich te onderscheiden 
t.o.v. andere groepen. Elke groep, (sub)-cultuur of samenleving 
lijkt daarbij gecentreerd rondom een aantal ‘heiligdommen’: 
geloofsovertuigingen, personen, historische gebeurtenissen, 
plaatsen, etc. Het behoren tot een groep vereist het erkennen van 
deze heiligdommen, en vaak het afwijzen (of, in situaties van conflict, 
zelfs beschimpen of vernietigen) van de heiligdommen van andere 
groepen.   

Het lijkt erop dat begin 21e eeuw de hang naar verbondenheid leidt 
tot een vorm van politiek gebaseerd op identiteit: identiteitspolitiek. 
Dit betekent tevens dat er steeds minder sprake lijkt van een gedeelde 
werkelijkheid; dat alles een kwestie van perspectief wordt, waardoor 
het spreken in termen van ‘waarheid’ en ‘feiten’ niet veel meer is dan 
een preek voor eigen parochie. Is dit een zorgelijke ontwikkeling, of 
is het slechts een volgende fase in het proces van emancipatie en 
democratisering?  In hoeverre leidt de huidige polarisatie tot een 
aantasting van de fundamenten van de samenleving, dan wel tot 
een meer inclusieve samenleving?

groningen - filosofie

Eigen gelijk eerst

Mekkah after 
2010
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Cursusnummer
21N-1G05

Docent
Drs. Arend Klaas Jagersma 

Cursusvorm
Hoorcollege (10x).
 
Data
Vrijdag 24 september t/m 
10 december, 22 oktober en 
5 november vervallen.

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
10 september 2021

Opmerkingen
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

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

In een nieuwe, vijfdelige leergang wordt de Canon van de moderne 
westerse wijsbegeerte gepresenteerd aan de hand van 50 sleutelteksten 
van filosofische kopstukken. Deel V van deze leergang besteedt 
aandacht aan 10 filosofische klassiekers uit de tweede helft van de 
20e eeuw.

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

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

groningen - filosofie 

Noord-Nederland in Europees perspectief 
Canon van de moderne westerse 
wijsbegeerte V
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Cursusnummer
21N-1G06

Docent
Drs. Joost Eskes 

Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 
 
Data
Dinsdag 28 september t/m 
7 december, 19 oktober 
vervalt.

Tijd
10.00-12.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
14 september 2021

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
21N-1G07

Docent
Prof. dr. Hans Renner en 
drs. Justa Renner
 
Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.

Data
Maandag 27 september 
t/m 15 november, 
18 oktober vervalt.

Tijd
11.00-14.00 uur

Cursusprijs
€ 180,00

Uiterste inschrijfdatum
13 september 2021

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

Drs. Justa Renner-
van Niekerk verzorgt 
de audiovisuele 
presentatie.

De collegereeks opent met een driedelige inleiding in de algemene 
Joodse geschiedenis van de Bijbelse koning David tot de stichting van 
de staat Israël, waarbij de focus op Europa  - en meer specifiek -  op 
Midden-Europa ligt. Met name de laatste tweeënhalve eeuw vraagt 
onze aandacht. 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 Warschau en in de belangrijkste steden 
van het Habsburgse keizerrijk Wenen, Boedapest en Praag?           
En hoe zag het Joodse leven er in deze steden uit na de Eerste 
Wereldoorlog, toen de politieke kaart van Europa ingrijpend was 
veranderd? 

Tijdens  de Tweede Wereldoorlog volgde de catastrofe, ongekend in de 
Europese geschiedenis: de Shoah. Aan de Joodse aanwezigheid in de 
gehele Midden-Europese  regio kwam een wreed einde.
Van enig herstel van het Jodendom was onder de communistische 
dictatuur geen sprake. Pas na de val van het communisme in 1989 
kwam hierin 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?  

groningen - geschiedenis

Een historische reis langs vier hoofdsteden 
Joods verleden in Midden Europa      
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Cursusnummer
 21N-1G08

Docent
Dr. Nicolaas A. Kraft van 
Ermel 

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

Data
Donderdag 30 september 
t/m 9 december, 21 oktober 
vervalt.

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
16 september 2021

Opmerkingen
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

Dr. Nicolaas A. Kraft 
van Ermel is historicus 
gespecialiseerd 
in contemporaine 
geschiedenis van 
Rusland, Oekraïne en 
Polen.

Anno nu horen we regelmatig over hoe Kim Jong-un de Verenigde 
Staten, Japan en Zuid-Korea met kernwapens bedreigt. De situatie op 
en om het Koreaanse schiereiland is dan ook gespannen. Toch weten 
we weinig over de oorsprong ervan: de Korea Oorlog (1950-1953) 
blijft een onderbelichte episode uit de Koude Oorlog. Dat is des te 
vreemder, als we bedenken dat ook Nederland destijds een militaire 
bijdrage leverde.

Het Koreaanse schiereiland kent een ingewikkelde geschiedenis: 
Lange tijd was het op los-vaste wijze verbonden aan China. Vanaf 
1895 kwam het in de greep van een nieuwe regionale grootmacht: 
Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werd het schiereiland verdeeld: 
De Sovjet-Unie kreeg het bestuur over het Noorden, de Verenigde 
Staten over het Zuiden. Dit was bedoeld als tijdelijke maatregel, 
maar door de oplopende spanningen in de Koude Oorlog slaagden de 
beide grootmachten er niet in, één bestuur te vormen. Er kwam een 
communistisch Noorden en een “Kapitalistisch” Zuiden. In 1950 viel 
Noord-Korea met een overmacht Zuid-Korea binnen. Een grotendeels 
Amerikaanse troepenmacht van de Verenigde Naties schoot het 
zuiden te hulp. Deze oorlog werd het bloedigste conflict uit de Koude 
Oorlog, met een hogere proportie burgerdoden dan de Tweede 
Wereldoorlog. Na veel vechten, drie miljoen doden, werd in 1953 een 
impasse bereikt. Daar zit Korea eigenlijk nog altijd in vast.

groningen - geschiedenis

De vergeten “Korea-Oorlog”
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Cursusnummer
21N-1G09

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

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

Data
Donderdag  30 september 
t/m 9 december, 21 oktober 
vervalt.

Tijd
14.15-16.00 uur 

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
16 september 2021

Opmerkingen
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) 
van Koningsbrugge is 
hoogleraar Russische 
geschiedenis en 
politiek.

Napoleon is in de geschiedschrijving over het algemeen positief 
beoordeeld. Zeker heeft hij diepe invloed gehad op het 19de eeuwse 
vroeg-moderne Europa. Maar was zijn gedrag en erfenis nu zo 
positief? Of is er eerder sprake van een forse legendevorming? 

Het is in deze cursus de bedoeling om ‘een andere’ Napoleon voor het 
voetlicht te plaatsen. Uiteraard zullen de bekende Napoleon feiten: 
de tocht naar Rusland, Waterloo, het huwelijk met Josephine e.d. de 
revue passeren. Er zal ook volop ruimte zijn voor het grote en kleine 
historische verhaal. 
Er is echter veel meer. De Napoleontische heerschappij en zijn 
erfenis kunnen echter ook gezien worden als een dictatuur met 
diepe, negatieve,  kenmerken voor de tijd nadien. Napoleons acties 
waren vol van ambivalentie. Aan de ene kant profileerde hij zich 
als de onvermoeibare propagandist van de Franse republikeinse 
revolutionaire waarden en aan de andere kant als een autoritaire, 
keizerlijke, heerser. 
Tegelijkertijd zal niet alleen Napoleon niet als het almachtige individu 
worden beschouwd, ook zijn familie en zijn voornaamste dienaren 
– waarover overigens ook het nodige smakelijks te vertellen valt – 
zullen ruimschoots aan bod komen.

groningen - geschiedenis

Napoleon: Historie en Legende
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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? En waarom zijn er in Nederland zoveel steden en streken? 
De nieuwe reeks 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 vele kaarten en atlassen die in onze archieven en 
bibliotheken bewaard worden.

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. Ook wordt ingezoomd 
op de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In het laatste 
college wordt een bezoek gebracht aan een archiefbewaarplaats, 
waar originele kaarten bekeken kunnen worden.

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 Groningen, Friesland en Drenthe in kaart.
5 Bezoek aan een originele kaartencollectie.

groningen - geschiedenis

Het noorden in kaart

 

Cursusnummer
21N-1G10

Docent
Dr. Paul Brood

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

Data
Vrijdag 29 oktober t/m 
26 november.

Tijd
10.00-12.00 uur  

Cursusprijs
€ 123,50

Uiterste inschrijfdatum
15  oktober 2021

Dr. Paul Brood 
is archivaris en 
rechtshistoricus. Als 
schrijver en redacteur 
is hij betrokken 
bij verschillende 
historische publicaties. 
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Cursusnummer
21N-1G11

Docent
Drs. Ellen van der Vecht 

Cursusvorm
Hoorcollege (5x)

Data
Woensdag 29 september 
t/m 3 november, 20 oktober 
vervalt.

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Uiterste inschrijfdatum
15 september 2021

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
21N-1G12

Docent
Drs. Miranda van Gelderen

Cursusvorm
Hoorcollege (6x)

Data
Vrijdag 1 oktober t/m 
12 november 2021, 
22 oktober vervalt.

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
17 september 2021

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Romantiek 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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groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Cursusnummer
21N-1G13

Docent
Drs. Johan Holtrop

Cursusvorm
Hoorcollege (10x)

Data
Maandag 27 september 
t/m 6 december 2021, 
18 oktober vervalt.

Tijd
14.00-16.15 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
25 januari 2021

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.

De digitale revolutie heeft de kunst veranderd. Videokunst is 
uitgegroeid tot een medium voor een groot publiek en we hebben 
nu kunst op internet. Maar ook traditionele media zoals de schilder- 
en beeldhouwkunst pasten zich aan aan de eigen tijd. De fotografie 
heeft zijn traditionele niche verlaten en zich gesetteld in het hart van 
de hedendaagse kunst. Kunstenaars zijn tegenwoordig afkomstig 
van alle werelddelen en wortelen in meerdere culturen waardoor 
culturele diversiteit nu een belangrijk onderwerp is. 

Hedendaagse beeldende kunst
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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.   

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Cursusnummer
21N-1G14

Docenten
Drs. Margaret Breukink

Cursusvorm
Hoorcollege (6x) 

Data
Donderdag 23 september 
t/m 4 november, 21 oktober 
vervalt.

Tijd
13.30-15.30 uur

Cursusprijs
€145,00

Uiterste inschrijfdatum
9 september 2021

Opmerking
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

Drs. Margaret Breukink 
wordt gedreven door 
haar passie voor kunst. 
Haar specialiteit is het 
bieden van een brede 
cultuurhistorische 
context.
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Cursusnummer
21N-1G15

Docent
Drs. Maaike Dicke  

Cursusvorm
Hoorcollege (8x)

Data
Dinsdag 28 september t/m 
23 november, 19 oktober 
vervalt.

Tijd
15.15-17.00 uur

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
14 september 2021

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’.

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.

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis
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‘Hier kun je nog iets van leren’

Na de cursussen over Franz Joseph Haydn (najaar 2019) en Ludwig van 
Beethoven (voorjaar 2020) wordt met deze cursus de cyclus over de 
Weense klassieke gecompleteerd. 

Het levensverhaal van Mozart is kort, maar onbeschrijflijk intens. 
Na in zijn jeugd een voortreffelijke opleiding te hebben genoten, 
vestigde hij zich als jong volwassene in Wenen en zette een eigen 
muziekbedrijf op, met de bedoeling zich in de gunst van potentiële 
werkgevers te spelen. Vanuit deze positie liet hij zich in met alle 
denkbare genres: opera, concerten, kamermuziek, kerkmuziek, 
symfonisch repertoire – en in elk genre schreef hij muziek van 
uitzonderlijke klasse. Dat hij in de laatste jaren van zijn leven muziek 
van eenzame hoogte componeerde, is uiteindelijk toe te schrijven 
aan één van de belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven: zijn 
kennismaking met de muziek van Johann Sebastian Bach. 

In deze overzichtscursus zal een selectie uit Mozarts belangrijkste 
werken worden besproken in de context van de ontstaanstijd. Naast 
aandacht voor het werk van oudere componisten wier invloed Mozart 
onderging, zal de focus vooral liggen op de dynamieken in het Weense 
muziekleven van Mozarts tijd. 
 

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Cursusnummer
21N-1G16

Docenten
Dr. Marcel S. Zwitser

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

Data
Woensdag 22 september 
t/m 1 december, 20 oktober 
vervalt.

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€232,00

Uiterste inschrijfdatum
8 september 2021

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
21N-1G17

Docent
Dr. Paul Wesselius
Drs. Jan de Boer  

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

Data
Maandag 25 oktober t/m 
29 november 

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
11 oktober 2021

Opmerking
In overleg met de cursisten 
wordt een bezoek aan 
het planetarium van Eise 
Eisinga georganiseerd. 
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

Dr. Paul Wesselius (1942) 
studeerde sterrenkunde 
in Amsterdam. 
Drs. Jan de Boer (1943) 
studeerde in Groningen 
sterrenkunde. 

Sterrenkunde           

De onderwerpen exoplaneten en exobiologie staan sinds 1995 
zeer in de astronomische belangstelling. Het ultieme doel is om 
planeten rond andere sterren dan onze Zon te identificeren, die Leven 
herbergen. 
Kometen speelden een belangrijke rol in oude tijden voor astrologen. 
Ook voor astronomen zijn ze fascinerend. Ze komen onverwachts en 
kunnen dan – heel soms – zeer prominent zichtbaar zijn. 

Astronomie, op wetenschappelijk niveau, kan door eenieder bedreven 
worden, gewoon vanuit je huis, met je laptop, tablet of smartphone. 
Diverse analyses en metingen zijn zo tijdrovend dat de inbreng van 
‘amateurs’ vereist is. 
Het is fascinerend dat vrijwel alle zware elementen, die we kennen, 
gevormd worden tijdens de uitbarsting zelf van zeer zware sterren. 
Daarover gaat Vorming van Elementen o.a. 
Eén van de oudste toepassingen van astronomie, b.v. al bij de 
bewoners van de Polynesische eilanden, is plaatsbepaling op aarde 
m.b.v. de sterren en de Zon. De US Navy hervatte uit strategische 
overwegingen zijn opleiding navigatie op sterren. 

De colleges worden afwisselend door de twee docenten gegeven.
Wesselius: Exoplaneten 
De Boer: Kometen 
Wesselius: Exobiologie 
De Boer: Burgerwetenschap 
Wesselius: Vorming Elementen 
De Boer: Astronomische Plaatsbepaling op Aarde 

groningen - natuurwetenschap
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De kwantumtheorie

Golven die zich als deeltjes gedragen, deeltjes die zich als golven 
gedragen. Onbegrepen experimenten, onverklaarbaar met de 
fysica die aan het begin van de twintigste eeuw verankerd was 
in het denken van de natuurkundigen (en veelal ook nog in ons 
denken). Een radicaal nieuwe aanpak moest uitkomst bieden: de 
kwantumtheorie. 

De ontwikkeling van de kwantumtheorie was er een van vallen 
en opstaan met grotere en kleinere bijdragen van een relatief 
groot aantal natuurkundigen (Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, 
Schrödinger, Bohr, Born, Pauli, Dirac, en anderen).

De aannames van de kwantumtheorie, die in wiskundige termen 
geformuleerd zijn, hebben van het begin af aan aanleiding gegeven 
tot heftige interpretatiediscussies, vooral tussen Einstein en Bohr. De 
Einstein-Podolsky-Rosen paradox en Schrödinger’s kat zijn bekende 
gedachtenexperimenten in dit debat. 
Discussies over de grondslagen van de theorie duren tot op de dag 
van vandaag voort. De verklarende en voorspellende kracht van de 
kwantumtheorie is echter onomstreden.  

groningen - natuurwetenschap

Cursusnummer
21N-1G18

Docenten
Dr. Frank J. van Steenwijk

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

Data
Dinsdag 28 september t/m 
7 december, 19 oktober 
vervalt.

Tijd
10.45-12.30 uur

Cursusprijs
€232,00

Uiterste inschrijfdatum
14 september 2021

Opmerking
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

Dr. Frank J. van 
Steenwijk was tot zijn 
pensionering werkzaam 
als docent bij de 
Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.
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Cursusnummer
21N-1G19

Docent
Drs. Gerry Mulder  

Cursusvorm
Werkcollege (10x)

Data
Dinsdag 5 oktober t/m 
14 december, 19 oktober 
vervalt.

Tijd
13.00-15.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
21 september 2021

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 najaarscursus 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

Latijn            
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groningen - taal en literatuur

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
21N-1G20

Docenten
Drs. Alberte Roué

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

Data
Dinsdag 28 september t/m 
9 november, 19 oktober 
vervalt.

Tijd
13.15-15.00 uur

Cursusprijs
€145,00

Uiterste inschrijfdatum
14 september 2021

Drs. Alberte Roué 
was verbonden aan 
de afdeling Frans van 
Romaanse Talen en 
Culturen (RTC) bij de 
RUG. 
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Met zijn gedichten over liefde en Weltschmerz behoort Heinrich Heine 
(1797-1856) tot de Duitse Romantiek. Maar ook schreef hij schitterende 
satires op het literaire en sociaal-politieke, sterk nationalistische 
klimaat van Duitsland. Het maakt hem, zeker gezien zijn joodse 
afkomst, het Duitse ‘enfant terrible’ bij uitstek.  

Heines eerste werken (Buch der Lieder, Die Harzreise) zijn gewijd 
aan romantische thema’s: liefde, natuur en Weltschmerz. Ze maken 
hem een populair dichter van de Duitse Romantiek, die tevens iets 
heeft dat veel romantici missen: een ironische blik, waarmee hij 
sentimenten ondermijnt. Zijn satirische teksten zijn gericht op het 
literaire leven, maar ook op politieke en sociale ontwikkelingen in 
zijn vaderland, met name het opkomende Duitse nationalisme in 
samenhang met de Romantiek: een combinatie die de geschiedenis 
van Duitsland diepgaand heeft gevormd.

Heines positie als ‘enfant terrible’ leidt in 1831 tot zijn emigratie naar 
Parijs, maar ook hier is hij een buitenstaander, niet in het minst door 
zijn joodse afkomst; vandaar dat hij indringend gaat schrijven over 
het joodse volk, haar geschiedenis en noodlot.

In tien colleges worden gedichten en prozawerken van Heinrich Heine 
behandeld en geplaatst in de historische en intellectuele context van 
zijn tijd. 

groningen - taal en literatuur

Heinrich Heine            

Cursusnummer
21N-1G21

Docent
Drs. Michiel Hagdorn  

Cursusvorm
Hoorcollege (10x)

Data
Donderdag 30 september 
t/m 9 december, 21 oktober 
vervalt.

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
16 september 2021

Opmerking
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

Drs. Michiel Hagdorn is 
literatuurweten-
schapper. Sinds 1997 
doceert hij aan 
meerdere instellingen, 
waaronder HOVO, 
Duitse literatuur, 
muziek en (cultuur-)
geschiedenis.
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Cursusnummer
21N-1G22

Docent
Dr. Henk Schoonhoven

Cursusvorm
Werkcollege (8x)

Data
Vrijdag 8 oktober t/m 
3 december, 23 oktober 
vervalt.

Tijd
10.15-12.30 uur

Cursusprijs
€187,50

Uiterste inschrijfdatum
24 september 2021

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

“Van zijn tijdgenoten de beste, 
wijste en rechtvaardigste”

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

Hoe schrijf ik een kort verhaal?            

Cursusnummer
21N-1G23

Docent
Marleen Diepeveen  

Cursusvorm
Werkcollege (10x)

Data
Woensdag 22 september 
t/m 1 december 2021, 
20 oktober vervalt.

Tijd
10.30-13.00 uur

Cursusprijs
€ 295,00

Uiterste inschrijfdatum
8 september 2021

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

Vervolgcursus Autobiografisch 
schrijven            

Cursusnummer
21N-1G24

Docent
Marleen Diepeveen  

Cursusvorm
Werkcollege (10x)

Data
Donderdag 23 september 
t/m 2 december, 21 oktober 
vervalt.

Tijd
10.30-13.00 uur

Cursusprijs
€ 295,00

Uiterste inschrijfdatum
9 september 2021

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
21N-2F01

Docent
Dr. Pouwel Slurink 

Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 
 
Data
Donderdag 23 september 
t/m 25 november, 21 en 
28 oktober vervallen. 

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 178.50

Uiterste inschrijfdatum
9 september 2021

Dr. Pouwel Slurink 
studeerde filosofie 
in Nijmegen en 
gaf les aan diverse 
universiteiten en 
instellingen. Hij schreef 
veel over evolutie en 
filosofie.

Darwin zag overeenkomsten tussen de emoties van dieren en 
mensen. Toch stoeiden wetenschap en filosofen 150 jaar over 
bewustzijn. 100 Jaar geleden kwam Roy Wood Sellars met een 
middenweg, maar hij wist niet genoeg over dieren en evolutie… 
Ondertussen lijken wetenschappers en filosofen samen de functie 
van bewustzijn te ontdekken.

Honderdvijftig jaar geleden wees Darwin in The expression of 
emotions in animals and man (1872) op de overeenkomst tussen 
dierlijke en menselijke emoties. Zijn benadering was echter wat 
eenzijdig gericht op de lichamelijke aspecten: het gevoelsaspect 
raakte uit zicht. De wetenschap bleef moeite houden met bewustzijn. 
De behavioristen beklemtoonden beloning en straf, maar claimden 
dat dit niets van doen had met bewustzijn. Veel filosofen klaagden 
steen en been dat de wetenschap alleen maar oog had voor 
dingen. De Amerikaanse filosoof Roy Wood Sellars lanceerde in 
zijn Evolutionary naturalism (1922) een interessante middenweg, 
waarin bewustzijn een evolutionaire vernieuwing is. Hij wist echter 
nog te weinig over dieren en evolutie om zijn ideeën te kunnen 
onderbouwen. Sindsdien is onze kennis van dieren gegroeid door de 
opkomst van de ethologie. Temidden van een wirwar van eenzijdige 
claims begint er eindelijk ruimte te komen voor een synthese over de 
aard en functie van bewustzijn.

leeuwarden - filosofie  

 Waarom zijn we bewust?            
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leeuwarden - filosofie

Waarheid, Kennis, Wetenschap

Deze cursus verschaft een degelijke basis om over begrippen als 
waarheid, kennis en wetenschap te denken. In de hedendaagse cultuur 
lijken deze noties onder druk te staan. Waarheid, dwaling en leugen 
lijken moeilijk te onderscheiden in de kakofonie van opvattingen die 
over ons wordt uitgestort. In de cursus wordt betoogd dat waarheid en 
kennis robuuste begrippen zijn, die cultureel verwaarloosd worden.     

We onderzoeken op welke manieren we waarheid kunnen definiëren 
en hoe we waarheid van beweringen kunnen begrijpen. Ook 
onderzoeken we hoe we kennis kunnen bereiken via waarneming, 
inductie, deductie en abductie. We bespreken de wetten van het 
denken aan de hand van elementaire logica, argumentatieleer en 
bespreken het falen van ons denken in drogredenen. Dit wordt 
geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit filosofie, wetenschap 
en politiek.  We bespreken theorieën over de aard van wetenschap. 
Daarbij worden noties als verificatie, falsificatie, natuurwet, 
causaliteit, bewijs en verklaring besproken. Een cursus voor iedereen 
die zijn inzicht in wat redelijk denken is, wil opfrissen.

Programma
1 Waarheidstheorieën en waarheidsconflicten 
2 Wetenschap en kennis bij Aristoteles.  
3 Sceptische waarheidstheorieën. 
4 Argumentatie en logica: redenering, deductie, inductie en abductie 
5 Argumentatie en logica: drogredenering 
6 Wat is wetenschap? Wat is wetenschappelijke verklaring? 
7 Natuurwetenschap, wiskunde en werkelijkheid.

Cursusnummer
21N-2F02

Docenten
Drs. Arnold Ziegelaar

Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met 
verlengde collegeduur. 

Data
Woensdag 29 september 
t/m 17 november, 
20 oktober vervalt. 

Tijd
13.00-16.30 uur

Cursusprijs
€232,00

Uiterste inschrijfdatum
15 september 2021

Opmerking
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

Arnold Ziegelaar (1962) 
is filosoof, beeldend 
kunstenaar en schrijver 
en als docent filosofie 
werkzaam in het hoger 
onderwijs.
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Cursusnummer
21N-2F03

Docent
Dr. Peter Druijven 

Cursusvorm
Hoorcollege (5x)
 
Data
Maandag 1 t/m 
29 november 2021 

Tijd
13.15-15.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Uiterste inschrijfdatum
18 oktober 2021

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, 

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. 

leeuwarden - geschiedenis

De nieuwe Zijderoutes
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leeuwarden - geschiedenis

Wit Rusland, onbekend en
onbemind

In 2020 was de Wit-Russische hoofdstad Minsk plots wereldnieuws; 
na overduidelijk oneerlijke verkiezingen waren er grote protesten. 
Oppositiepresidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja moest onder 
bedreiging zelfs het land verlaten. In Nederland weten we echter 
weinig over de ‘laatste dictatuur van Europa.  

Voor velen blijft het echter een blinde vlek in de topografische 
verbeelding. Hoewel nauw met Rusland verweven, is het land geen 
aanhangsel van zijn grote broer. Alleen al over de naam van het land 
bestaat onduidelijkheid. Is het nu Wit-Rusland, of Belarus? Wat op 
eerste ogenblik gewoon een kwestie van vertalen lijkt – het ‘Bel’ 
van Belarus betekent ‘Wit’, blijkt in tweede instantie een uiterst 
gepolitiseerde identiteitskwestie. Waar sommigen het zelfstandige 
bestaan van deze staat als een foutje van de geschiedenis zien, 
heeft het land volgens anderen een historische traditie en dito 
bestaansrecht.

Wit-Rusland, of Belaroes, is hoewel onbekend (en daarmee onbemind) 
gelegen op een kruispunt van culturen en beschavingen. Juist 
omdat het land zo strategisch is gelegen, kan het land niet makkelijk 
geplaatst worden: er zijn duidelijke Russische invloeden, maar ook 
westerse. Hoe kan het dat dictator Aleksandr Loekasjenko al meer 
dan 25 jaar stevig in het zadel zit? Waarom wordt de nationale 
taal, het Wit-Russisch, door bijna niemand gesproken? Op welke 
wijze beïnvloedt de geopolitieke positie van Wit-Rusland de 
machtsverhoudingen in Europa? Waarom is het Sovjet-verleden (met 
al zijn gruwelen) nog zo zichtbaar? Om dit soort belangwekkende 
vragen te begrijpen moet het verleden van Wit-Rusland beter worden 
gegrepen.

Cursusnummer
21N-2F04

Docenten
Dr. Nicolaas A. Kraft van 
Ermel

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

Data
Dinsdag 28 september t/m 
7 december, 19 oktober 
vervalt.

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€232,00

Uiterste inschrijfdatum
14 september 2021

Opmerking
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

Dr. Nicolaas A. Kraft 
van Ermel is historicus 
gespecialiseerd 
in contemporaine 
geschiedenis van 
Rusland, Oekraïne en 
Polen.
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leeuwarden - geschiedenis

Cursusnummer
21N-2F05

Docenten
Prof. dr. Hans Renner en 
drs. Justa Renner
 
Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.

Data
Woensdag 29 september 
t/m 17 november, 
20 oktober vervalt.

Tijd
11.00-14.00 uur

Cursusprijs
€ 180,00

Uiterste inschrijfdatum
15 september 2021

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

Drs. Justa Renner-
van Niekerk verzorgt 
de audiovisuele 
presentatie.

De collegereeks opent met een driedelige inleiding in de algemene 
Joodse geschiedenis van de Bijbelse koning David tot de stichting van 
de staat Israël, waarbij de focus op Europa  - en meer specifiek -  op 
Midden-Europa ligt. Met name de laatste tweeënhalve eeuw vraagt 
onze aandacht. 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 Warschau en in de belangrijkste steden 
van het Habsburgse keizerrijk Wenen, Boedapest en Praag?           
En hoe zag het Joodse leven er in deze steden uit na de Eerste 
Wereldoorlog, toen de politieke kaart van Europa ingrijpend was 
veranderd? 

Tijdens  de Tweede Wereldoorlog volgde de catastrofe, ongekend in de 
Europese geschiedenis: de Shoah. Aan de Joodse aanwezigheid in de 
gehele Midden-Europese  regio kwam een wreed einde.
Van enig herstel van het Jodendom was onder de communistische 
dictatuur geen sprake. Pas na de val van het communisme in 1989 
kwam hierin 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 vier hoofdsteden 
Joods verleden in Midden Europa      
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Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-71 breekt in Frankrijk een periode 
van vrede en grote welvaart aan die duurt tot WO I: La Belle Époque. 
We volgen enkele kunstenaars in Parijs gedurende die periode: de 
beeldhouwers Rodin en Brancusi, de schilders Picasso, Braque en 
Delaunay en de textielontwerpster Sonia Delaunay.   

De cursus start met de beeldhouwer Auguste Rodin. Hij moet lang 
op erkenning wachten, maar dan maakt hij snel naam. Constatin 
Brancusi uit Roemenië is één van de vele buitenlandse kunstenaars 
die op Parijs als artistiek centrum afkomen. Hij kiest er zijn werkterrein 
voor de rest van zijn leven. Hij maakt kennis met Rodin, maar wil niet 
in diens schaduw staan en kiest zijn eigen weg. 
Ook andere avant-garde kunstenaars komen naar Parijs. Buurten 
als Montmartre en Montparnasse bieden goedkope woon -en 
atelierruimte. Bevriende dichters en galeriehouders verzorgen de 
promotie. 
Centraal in de cursus staan de kubisten Picasso en Braque. Zij werken 
een tijdlang nauw samen. Zij ontwikkelen een nieuwe opvatting van 
het olieverfschilderij. Daarnaast voeren zij technieken als collage en 
assemblage in.  
Tot slot is er aandacht voor een kunstenaar om deze centrale figuren 
heen: Robert Delaunay, die samen met zijn vrouw Sonia Delaunay-
Terk een eigen plaats verovert binnen de Parijse kunstwereld 

Kunstenaars in ‘La belle époque’ 
in Parijs (1880-1914)

leeuwarden - kunst- en cultuurgeschiedenis

Cursusnummer
21N-2F06

Docent
Drs. Loes Rotshuizen 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (5x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 
 
Data
Maandag 25 oktober t/m 
22 november.

Tijd
15.00-17.00 uur 

Cursusprijs
€ 123,50

Uiterste inschrijfdatum
11 oktober 2021

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
21N-2F07

Docent
Drs. Johan Holtrop 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (8x)
 
Data
Vrijdag 1 oktober t/m 
26 november, 22 oktober 
vervalt.

Tijd
14.00-16.15 uur

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
17 september 2021

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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Cursusnummer
21N-2F08

Docent
Prof. dr. Cornelius 
Hasselblatt 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (6 colleges, om 
de week) met ruimte voor 
vragen en discussie. 
 
Data
Vrijdag 1, 15 en 29 oktober, 
12 en 26 november en 
10 december.

Tijd
11.00-13.00 uur
 
Cursusprijs
€145,00

Uiterste inschrijfdatum
17 september 2021

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.

Programma
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.

leeuwarden - taal en literatuur

Goede boeken over slechte tijden            
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Cursusnummer
21N-2F09

Docent
Drs. Gerry Mulder 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.
 
Data
Donderdag 28 oktober t/m 
9 december 

Tijd
14.00-15.45 uur

Cursusprijs
€ 178,00

Uiterste inschrijfdatum
14 oktober 2021

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.

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.   

Eerst houden we ons bezig met het drama van Dido, koningin van 
Carthago, die liefde opvatte voor Aeneas, zoon van de godin Venus en 
de mythische stamvader van de Romeinen. Vergilius beschrijft in zijn 
Aeneis  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. 

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. We  maken we gebruik van teksten van 
de geschiedschrijver Livius (59 v.C. tot 17 n.C.) 

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. We lezen teksten van 
de geschiedschrijver Tacitus, een tijdgenoot van Nero.  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!

Naast de teksten bekijken we afbeeldingen en schilderijen en 
luisteren naar muziek die bij de verhalen is gecomponeerd. 
  

leeuwarden - taal en literatuur

Beroemde vrouwen in de Romeinse 
oudheid          
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Assen



assen - geschiedenis

Cursusnummer
21N-3D01

Docent
Prof. dr. Hans Renner en 
drs. Justa Renner
 
Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.

Data
Dinsdag 26 oktober t/m 
7 december.
 
Tijd
11.00-14.00 uur

Cursusprijs
€ 180,00

Uiterste inschrijfdatum
12 oktober 2021

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

Drs. Justa Renner-
van Niekerk verzorgt 
de audiovisuele 
presentatie.

De collegereeks opent met een driedelige inleiding in de algemene 
Joodse geschiedenis van de Bijbelse koning David tot de stichting van 
de staat Israël, waarbij de focus op Europa  - en meer specifiek -  op 
Midden-Europa ligt. Met name de laatste tweeënhalve eeuw vraagt 
onze aandacht. 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 Warschau en in de belangrijkste steden 
van het Habsburgse keizerrijk Wenen, Boedapest en Praag?           
En hoe zag het Joodse leven er in deze steden uit na de Eerste 
Wereldoorlog, toen de politieke kaart van Europa ingrijpend was 
veranderd? 

Tijdens  de Tweede Wereldoorlog volgde de catastrofe, ongekend in de 
Europese geschiedenis: de Shoah. Aan de Joodse aanwezigheid in de 
gehele Midden-Europese  regio kwam een wreed einde.
Van enig herstel van het Jodendom was onder de communistische 
dictatuur geen sprake. Pas na de val van het communisme in 1989 
kwam hierin 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 vier hoofdsteden 
Joods verleden in Midden Europa      
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Cursusnummer
21N-3D02

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

Cursusvorm
Hoorcollege (8x)

Data
Maandag 25 oktober t/m 
13 december.
 
Tijd
11.15-13.00 uur

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
11 oktober 2021

Prof. 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.

De 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 vier 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 tweede vier 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 De typische eiland plantenwereld 
5 Prehistorische bouwwerken: tempels of graven? Op Kreta, Malta,  
 Sardinië, de Balearen en Tartessos 
6 Gebeurtenissen aan de oostkant van de Middellandse Zee; 
 de Zeevolken 
7 Foeniciërs en de verspreiding van het schrift 
8 Interacties tussen de verschillende culturen rond de Middellandse Zee

assen - mens en maatschappij

De eilanden van de Middellandse Zee: 
gevormd door natuur en cultuur            
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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

21N-3D03

Docent
Dr. Tom J.A. Reijers 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (8x)
 
Data
Dinsdag 5 oktober t/m 
30 november, 19 oktober 
vervalt. 

Tijd
13.30-16.00 uur

Cursusprijs
€178,50

Uiterste inschrijfdatum
5 oktober 2021

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 - 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
21N-3D04

Docenten
Prof. dr. Cornelius 
Hasselblatt

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

Data
Donderdag 28 oktober t/m 
2 december. 

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€145,00

Uiterste inschrijfdatum
14 oktober 2021

Prof. dr. Cornelius 
Hasselblatt (1960) was 
van 1998 t/m 2014 
hoogleraar Finoegrische 
talen en culturen aan 
de Rijksuniversiteit 
Groningen. 
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Cursusnummer
21N-3D05

Docent
Drs. Ellen van der Vecht 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.
 
Data
Woensdag 29 september 
t/m 8 december, 20 oktober 
vervalt.

Tijd
10.15-12.00 uur 

Cursusprijs
€232,00

Uiterste inschrijfdatum
15 september 2021

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

Vrouwen in de kunst            

najaar 2021 • 50

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/306-vrouwen-in-de-kunst


assen - taal en literatuur

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
21N-3D06

Docenten
Dr. Henk Schoonhoven

Cursusvorm
Werkcollege (8x)

Data
Donderdag 7 oktober t/m 
2 december, 21 oktober 
vervalt.

Tijd
14.00-16.15 uur 

Cursusprijs
€178,50

Uiterste inschrijfdatum
23 september 2021

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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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
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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 voorwaardenAlgemene informatie
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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
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