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Cursusprogramma 2022 - Praktische zaken
HOVO cursus in 2022. Op locatie of online?

In 2022 zullen alle HOVO cursussen voor het grootste gedeelte op locatie worden
gegeven.
Daarnaast zal een aantal cursussen tegelijkertijd ook worden gestreamd. Dat betekent
dat u deze ook op uw eigen computer kunt volgen. Voor een online cursus geldt een
gereduceerd tarief.
Voor de online cursussen moet u zich apart inschrijven. Om een cursus online te laten
doorgaan zijn er minimaal vier inschrijvingen nodig.
U kunt niet op een later tijdstip besluiten om de cursus alsnog op locatie te gaan volgen.
Andersom is wel mogelijk. U kunt dan op een later tijdstip besluiten de cursus toch verder
online te gaan volgen. U krijgt in dit geval geen reductie op de cursusprijs.

Informatie op de site

In de papieren cursusgids vindt u de belangrijkste informatie over de verschillende
cursussen. Aanvullende maar nuttige informatie, bijvoorbeeld over het aan te schaffen
cursusmateriaal of het programma met de titels van de verschillende colleges, vindt u op
onze site, www.hovonoordnederland.nl.
U kunt ook gebruik maken van de digitale cursusgids die op onze site is terug te vinden.
Via deze digitale gids is het mogelijk om naar de cursus van uw keuze te gaan door hierop
te klikken.
Verder vindt u hier een ‘FAQ’ pagina. Veel vragen over de inschrijfprocedure en het
inloggen op uw account worden daar beantwoord.

Aanpassingen en veranderingen in het programma op de site en in de Nieuwsbrief
Zeker in de huidige tijd hebben we vaak te maken met veranderingen en aanpassingen.
Deze publiceren wij op de site maar ook in onze digitale Nieuwsbrief. Om op de hoogte
te blijven adviseren wij u dan ook om u te abonneren op deze Nieuwsbrief. Mocht u deze
nog niet ontvangen, dan kunt u dit wijzigen in uw account (Mijn HOVO). Veranderingen in
de cursus waarvoor u bent ingeschreven ontvangt u overigens altijd per mail.

Inschrijven voor een cursus

U kunt zich via de site van HOVO Noord-Nederland inschrijven voor een cursus.
U ontvangt dan per mail een bericht van uw inschrijving. Ca. twee weken voor aanvang
ontvangt u nadere informatie over uw cursus.
Heeft u één week voor aanvang van de cursus nog niets van ons gehoord, wilt u dan even
contact met ons opnemen? (via mail of telefoon).
www.hovonoordnederland.nl
E-mail: hovo@rug.nl

inhoudsoverzicht

Programma Groningen & online

cursus ook online*

22WV-1G01
22WV-1G02
22WV-1G03
22WV-1G04

Filosofie
Perspectieven op geluk
Markus Gabriel, Waarom de wereld niet bestaat
Hannah Arendt: de menselijke conditie
Dialogen van Plato

22WV-1G05
22WV-1G06
22WV-1G07
22WV-1G08
22WV-1G09
22WV-1G10

Geschiedenis
De andere Gouden Eeuw van Occa Johanna Ripperda
Armenië, het land van Ararat
Van Vikingen, Oorlogen en Integratie: een geschiedenis van Scandinavië
Het noorden in kaart
Nog steeds een wereldmacht?
Het koninklijke Berlijn

22WV-1G11
22WV-1G12
22WV-1G13

Kunst- en cultuurgeschiedenis
Kunst, architectuur en geschiedenis van de Gouden Eeuw
Kunststeden van Europa: opkomst en bloei
Overzichtscursus Kunstgeschiedenis Moderne beeldende kunst - deel 2
Mens en maatschappij












8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20

22WV-1G14
22WV-1G15

Etnische minderheden in China
Inleiding in de psychologie

21
22

22WV-1G16
22WV-1G17

Muziek en theater
Moments musicaux
Tien eeuwen Kunst in Klank en Beeld

23
24

22WV-1G18
22WV-1G19

Natuurwetenschap
Stenen kunnen spreken; introductie in de Geologie
Capita Selecta astronomie

25
26

22WV-1G20
22WV-1G21
22WV-1G22
22WV-1G23

Taal en literatuur
Latijn
Femmes des Lumières: vrouwen in de Franse Verlichting
Ben ik verteller of dichter?
Mijn levensverhaal

27
28
29
30

22WV-1V24
22WV-1V25
22WV-1V26

Zomercursussen
Hollandse schilderkunst in de Gouden Eeuw
Voortplanting in het dierenrijk
Het zeestuk van de Gouden Eeuw tot en met Mesdag

31
32
33
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Programma Leeuwarden & online

cursus ook online*

22WV-2F01

Filosofie
Eigen gelijk eerst

22WV-2F02

Taal en literatuur
Geschiedenis en cultuur van het oude Griekenland

22WV-2F03
22WV-2F04

Geschiedenis
Een geschiedenis van de Hanze
De Spaanse Burgeroorlog

22WV-2F05

Kunst- en cultuurgeschiedenis
Beeldende kunst en onze hersenen

40

22WV-2F06

Taal en literatuur
Faust, mythe van de moderne mens

41

22WV-2V07

Zomercursus
Inleiding in de psychologie

42



36

37



38
39

Programma Assen
22WV-3D01

Geschiedenis
Prehistorische Culturen van Europa

46

22WV-3D02
22WV-3D03

Kunst- en cultuurgeschiedenis
Landencursus Art Nouveau en Art Deco
Frida Kahlo, Mexico en het surrealisme

47
48

22WV-3D04

Muziek en theater
Actief muziek beluisteren

49

22WV-3D05

Taal en literatuur
Goede boeken over slechte tijden

50

Algemene informatie
Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden

52
53

* Voor het volgen van de online cursus geldt een aparte inschrijving met een eigen
cursusnummer. Zie hiervoor ook het overzicht op de volgende pagina.
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Online cursussen
Onderstaande cursussen worden niet alleen op locatie, maar ook online
aangeboden. Deze cursussen kunt u dus vanuit huis op uw computer volgen.
Een online cursus kan doorgaan als er zich minimaal 4 deelnemers voor inschrijven.

22WV-4onl-1G01
22WV-4onl-1G02
22WV-4onl-1G03
22WV-4onl-1G04

Filosofie
Perspectieven op geluk
Markus Gabriel, Waarom de wereld niet bestaat
Hannah Arendt: de menselijke conditie
Dialogen van Plato

8
9
10
11

22WV-4onl-1G06
22WV-4onl-1G07
22WV-4onl-1G09

Geschiedenis
Armenië, het land van Ararat
Van Vikingen, Oorlogen en Integratie: een geschiedenis van Scandinavië
Nog steeds een wereldmacht?

13
14
16

22WV-4onl-1G12

Kunst- en cultuurgeschiedenis
Kunststeden van Europa: opkomst en bloei

19

22WV-4onl-2F01

Filosofie
Eigen gelijk eerst

36

22WV-4onl-2F04

Geschiedenis
De Spaanse Burgeroorlog

39
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Groningen

groningen - filosofie

Over genieten, zelfontplooiing, zingeving en liefde

Perspectieven op geluk

Cursusnummer
22WV-1G01
Docent
Drs. Edward van der Tuuk
Cursusvorm
Hoorcollege (10) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Vrijdag 28 januari t/m
8 april, 25 februari vervalt.
Tijd
10.45-12.45 uur

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

Cursusprijs
€ 232,00

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

Opmerkingen
Deze cursus wordt in
hybride vorm aangeboden.

Bij deze cursus wordt een digitale syllabus beschikbaar gesteld via de
website van de docent.

Uiterste inschrijfdatum
14 januari 2022

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

Een introductie van het Nieuw Realisme

Markus Gabriel: waarom de wereld
niet bestaat

Cursusnummer
22WV-1G02
Docent
Drs. Petra Bolhuis
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Markus Gabriel vroeg zich af hoe we weten ‘of iets waar is’. Zijn
oplossing: een paradigmaverandering, waarin de wereld niet meer
bestaat, maar waarheid overleeft. Ondanks de schijnbaar eenvoudige
hedendaagse voorbeelden, is het boek pittige kost. Maar het biedt
ook een aanzet tot revolutionair nieuw denken.
De jonge Duitse hoogleraar in de filosofie, Markus Gabriel (1980),
heeft een zeer specifieke en kritische opvatting over de scheiding
materialisme-idealisme die de filosofie al eeuwen beheerst. Centrale
vraag in zijn boek Waarom de wereld niet bestaat is de vraag: ‘heeft
het leven zin?’ Gabriel zegt dat alles bestaat, zelfs eenhoorns, maar
de wereld niet. Het concept van de wereld zit ons juist dwars als
we willen begrijpen hoe de werkelijkheid voor ons mensen is.
Allesomvattende wereldbeelden (van idealisme tot materialisme)
proberen alle ervaringen terug te brengen onder één noemer, maar
die reductie doet onrecht aan de rijkdom van de ervaringen, aldus
Gabriel.
Het Nieuw Realisme houdt een paradigmaverandering in, die een
beschrijving van de werkelijkheid zoekt die recht doet aan de concrete
ervaring. Daarmee kan ze voorbij reductionistische modellen denken
die alles óf materie óf geest willen maken: we leven in ‘zinvelden’.
Op de achterflap van de Nederlandse uitgave staat dat Gabriel de
grote vragen stelt die kinderen ook vaak stellen: waar komen we
vandaan? Waar dient dit allemaal toe? Het wordt filosofisch erg
interessant, maar ook complex als hij deze vragen ook daadwerkelijk
gaat beantwoorden.
Gabriels hedendaagse voorbeelden van eenhoorns en pakken yoghurt
zetten je gemakkelijk op het verkeerde been, want het boek is pittige
kost. Maar het biedt een aanzet tot revolutionair nieuw denken. We
volgen in het college zijn denkspoor.

Data
Woensdag 26 januari t/m
6 april, 23 februari vervalt
Tijd
10.00 - 12.15 uur
Cursusprijs
€ 242,00
Uiterste inschrijfdatum
12 januari 2022
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 NoordNederland werkzaam.
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groningen - filosofie

Hannah Arendt: de menselijke
conditie

Cursusnummer
22WV-1G03
Docent
Drs. Petra Bolhuis
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Woensdag 26 januari t/m
6 april, 23 februari vervalt.
Tijd
13.00-15.15 uur

Hoe kunnen we de positie van de mens en zijn verantwoordelijkheid
doordenken? Hannah Arendts beroemde boek ‘De menselijke
conditie’ biedt filosofische concepten die actuele toepassingen
bieden.
De menselijke conditie is het tweede hoofdwerk van Hannah Arendt
en behelst de vraag naar de menselijke waardigheid. Vaak wordt
wat mensen doen bezien vanuit een economisch perspectief, maar
daarmee doen we de menselijkheid tekort. Arendt bepleit meer
aandacht voor de menselijke waardigheid, maar: wat houdt dat in?
Zij hanteert de begrippen pluraliteit en nataliteit en gaat in op de rol
van onder meer vergeving, liefde en werk op de menselijke conditie.
In de huidige samenleving spelen efficiëntie, economie en ook
AI (kunstmatige intelligentie) een grote rol. Zonder hun betekenis
te bagatelliseren biedt Arendt alternatieve handvatten om na te
denken over wat menselijke waardigheid is en hoe deze in een snel
veranderende wereld vorm kan en moet krijgen.
Programma
We lezen De menselijke conditie en ontdekken waarom Arendt de
filosofisch aandacht voor contemplatie inruilt voor aandacht voor
wat mensen doen. We zien wat het verschil is tussenarbeid, werk en
handelen. Daarna komt aan de orde wat Arendt ziet als belangrijke
categorieën vande menselijke waardigheid namelijk pluraliteit en
nataliteit. Dat werkt ze uit in noties als ‘vergeving’,’solidariteit’ en
‘belofte’. Tenslotte zullen we aandacht besteden aan wat Arendt
noemt’wereldvervreemding’ en waarom dat ook vandaag nog (of
misschien juist) een gevaar is voor dat menswaardige leven op aarde.

Cursusprijs
€ 242,00
Uiterste inschrijfdatum
12 januari 2022
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 NoordNederland werkzaam.
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groningen - filosofie

Symposium, Euthyfron, Apologie, Kriton, Faidon

Dialogen van Plato

Cursusnummer
22WV-1G04
Docent
Drs. Arend Klaas Jagersma
Cursusvorm
Hoorcollege (10x)
Data
Vrijdag 28 januari t/m
8 april 2022, 25 februari
vervalt.
Tijd
14.15-16.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00

Volgens de Engelse filosoof Alfred Whitehead is de geschiedenis van
de westerse wijsbegeerte te beschouwen als een voetnoot bij de
werken van de vermaarde Griekse denker Plato (427-347 v.Chr.).
In deze cursus bestuderen we de belangrijkste ideeën van Plato aan
de hand van enkele van zijn bekendste en levendigste dialogen.

Uiterste inschrijfdatum
28 januari 2022
Opmerkingen
Deze cursus wordt in
hybride vorm aangeboden.

De betekenis van Plato’s geschriften voor de filosofie kan nauwelijks
worden overschat. Of het nu gaat over kennisleer, ethiek, metafysica
of politieke filosofie, op al deze gebieden van de wijsbegeerte heeft
Plato een blijvend stempel gedrukt. Zijn talrijke dialogen, waarin
zijn leermeester Sokrates veelal een prominente rol vervult, lijken
geen filosofische kwestie onaangeroerd te laten en zijn bovendien
geschreven in een uitmuntende stijl.
Naast een bespreking van het Symposium, Plato’s vermaarde
uiteenzetting over liefde, besteden we aandacht aan enkele vroege
dialogen over de lotgevallen van zijn roemruchte leermeester
Sokrates, te weten de Euthyfron, de Apologie en de Kriton. Tenslotte
verdiepen we ons in de Faidon, Plato’s beroemde geschrift over
de onsterfelijkheid van de ziel. De verkozen dialogen worden
daarenboven geplaatst in de omvattender context van Plato’s gehele
wijsgerige werk. Vanuit dat bredere perspectief zal nader worden
ingegaan op de grote vragen en antwoorden in zijn oeuvre, zoals zijn
illustere Ideeënleer.

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

Een persoonlijke rondreis langs verre oorden

De andere Gouden Eeuw van
Occa Johanna Ripperda

Cursusnummer
22WV-1G05
Docent
Drs. Redmer Alma
Cursusvorm
Hoorcollege (4x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Woensdag 26 januari t/m
16 februari.
Tijd
15.00-17.00 uur
Cursusprijs
€ 102,00

Wat weten wij van de Gouden Eeuw? Wij kennen meer namen en
begrippen uit de 17de eeuw dan uit de rest van de vaderlandse
geschiedenis. Marten en Oopjen, Zilvervloot, Vermeer, VOC-mentaliteit,
Vader Cats: de Gouden Eeuw is ruim vertegenwoordigd in ons
collectief geheugen, maar biedt veel meer dan wij denken.
Wij kennen van de Gouden Eeuw de hoogtepunten van de burgerlijke
cultuur van de Hollandse steden. Verreweg de meeste 17deeeuwers woonden echter in de andere Zes Verenigde Nederlanden
en waren niet de zwartgeklede Amsterdamse burgemeesters en
slavenhandelaren die ons hollandocentrische burgerlijke beeld
bepalen. Cultuur van de Gouden Eeuw in de Nederlanden is rijker
geschakeerd en heeft vele fundamenteel andere kanten. Er is nog
genoeg onbekends te ontdekken in deze schijnbaar overbekende
eeuw. Over de door de adel gedragen plattelandscultuur in NoordNederland staat bijvoorbeeld niets in de schoolboekjes.
Occa Ripperda (1619-1686), geboren op de Borg Farmsum en overleden
aan het Zweedse hof, had een bewogen en rijk leven. Zij groeide op
in een cultureel hoogstaand milieu en is bij uitstek een geschikte
gids om de andere kant van de Gouden Eeuw te belichten. Aan de
hand van haar leven en carrière, gaat deze cursus in op onderbelichte
aspecten die ons beeld van de Gouden Eeuw bijstellen en verrijken,
met de nadruk op Noord-Nederland.

Uiterste inschrijfdatum
12 januari 2022

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

Een geschiedenis tussen Oost en West

Armenië, het land van Ararat

Cursusnummer
22WV-1G06
Docent
Dr. Nicolaas A. Kraft van
Ermel
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Het kleine Armenië trekt af en toe onze aandacht, zoals in 2020
toen er een korte oorlog uitbrak met buurland Azerbeidzjan. Ook
de lotgevallen van Armenen tijdens WO I trekken regelmatig de
aandacht: afgelopen februari erkende de Tweede Kamer nog de
Armeense genocide. Desondanks weten we maar weinig over deze
Kaukasische republiek.
Ingeklemd tussen Rusland, Georgië, Turkije, Iran en Azerbeidzjan ligt
het kleine Armenië in de bergen van de Kaukasus. Met Islamitische
én Christelijke buren ligt het op een kruispunt van culturen. Dit is
een constante uit de geschiedenis: Armenië vormt een kruispunt
tussen ‘West’ (Rome, Byzantium, Rusland) en ‘Oost’ (Perzië en diverse
islamitische rijken). De positie van Armenië bepaalde ook dat het
land in 301, als éérste, het Christendom aannam als staatsgodsdienst.
Daarin verschilt het sterk van sommige van z’n Turkse en Perzische
buren. Het heeft het land ook een bijzonder lange én complexe
geschiedenis gegeven: grenzen zijn regelmatig verschoven en de
Armenen zijn verspreid geraakt over een grote diaspora die zich
uitstrekt van Europa tot Iran (en inmiddels óók de Nieuwe Wereld).
Alleen door de geschiedenis van het land te doorlopen ‘van nul tot nu’
kunnen we het huidige Armenië beter begrijpen. En passant worden
diverse prangende vragen beantwoord: Waarom is Armenië ‘s werelds
oudste Christelijke land en waarom verschilt het Armeense geloof
van andere vormen van Christendom? Hoe kan het dat het land lange
tijd niet op de kaart heeft gestaan? Waarom werden Armenen in 1915
slachtoffer van een van de eerste genocides van de twintigste eeuw?
Hoe werd het land uiteindelijk deel van de Sovjet-Unie? Waarom
staan Armenië en buurland Azerbeidzjan elkaar naar het leven?
In het voorjaar van 2022 vind in het Drents Museum de uitgestelde
tentoonstelling plaats over Armenië; een facultatieve georganiseerde
excursie naar het museum kan indien gewenst worden georganiseerd.

Data
Donderag 27 januari t/m
7 april, 24 februari vervalt.
Tijd
10.00-12.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2022
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.
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groningen - geschiedenis

Van Vikingen, oorlogen en integratie:
een geschiedenis van Scandinavië

Cursusnummer
22WV-1G07
Docent
Prof. dr. J.S.A.M. van
Koningsbrugge
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Donderdag 27 januari t/m
7 april, 24 februari vervalt.
Tijd
14.15-16.00 uur

De geschiedenis van Scandinavië is een grotendeels onbekende. En
dat terwijl het Noorden van Europa zeer belangrijk is geweest voor de
ontwikkeling van de rest van Europa. Bovendien is er een groeiende
toeristische belangstelling voor dit gebied. In deze collegereeks zullen
de verschillende hoogtepunten van de Scandinavische geschiedenis
aan de orde komen waarbij ook aandacht zal zijn voor unificerende
en juist splitsende tendensen.
De geschiedenis van Scandinavië kent vele onbekende facetten.
Vanzelfsprekend hebben velen gehoord over de Vikingen. Maar …
wat was hun invloed precies? En waarom waren er – van Sicilië
tot Rusland – Vikingstaten? Veel minder bekend is waarom er een
Unie van Kalmar ontstond die geheel Scandinavië omspande.
Waar Denemarken zijn Gouden Eeuw in de 16de eeuw kende, was
dit voor Zweden – en de Nederlandse Republiek – de 17de eeuw.
Was dit toeval? Naarmate de tijd vorderde werden buitenlandse
mogendheden steeds dominanter in Scandinavië wat uiteindelijk
tot een versplintering zou leiden. Het was echter niet alleen externe
invloed die tot machtsverlies leidde, evenzeer waren de voortdurende
oorlogen tussen Denemarken/Noorwegen en Zweden/Finland
hieraan debet. De 19de eeuw zag het einde van deze ontwikkeling.
Maar Scandinavië is meer en dit gold zeker in de 20ste eeuw.
Hoe kwam het dat de Scandinavische staten gingen gelden als
voorbeelden van progressiviteit? Kortom; een cursus die probeert een
wat vergeten onderdeel van Europa in perspectief te plaatsen.

Cursusprijs
€ 232,00
Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2022
Opmerkingen
Deze cursus wordt in
hybride vorm aangeboden.

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

Nederland in historische kaarten

Het noorden in kaart

Cursusnummer
22WV-1G08
Docent
Dr. Paul Brood
Cursusvorm
Hoorcollege (5x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Vrijdag 4 maart t/m
1 april.
Tijd
10.00-12.00 uur

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.

Cursusprijs
€ 123,50
Uiterste inschrijfdatum
18 februari 2022

Dr. Paul Brood is
als schrijver en
redacteur betrokken
bij verschillende
histsorische publicaties.

Programma
1 Kennismaking met kaarten en atlassen. Nederland in kaart door
de eeuwen heen.
2 Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt.
3 Streken: de ware schaal van Nederland.
4 Nederland stedenland.
5 Bezoek aan een originele kaartencollectie.
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groningen - geschiedenis

De buitenlandse politiek van de VS door de eeuwen heen

Nog steeds een wereldmacht?

Cursusnummer
22WV-1G09
Docent
Prof. dr. Doeko Bosscher
Cursusvorm
Hoorcollege (5x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Maandag 7 februari t/m
14 maart, 21 februari
vervalt.
Tijd
14.00-16.00 uur
Cursusprijs
€ 123,50

De Verenigde Staten hebben zich pas na de verwoestende
Burgeroorlog (1861-1865) als wereldmacht gemanifesteerd. Vanaf de
Eerste Wereldoorlog kwam de wereldorde onder invloed te staan van
een soort Amerikaanse droom van eenheid en harmonie. Wat is er nu
nog van deze idealen en ambities over?
De beroemde ‘fourteen points’ van president Woodrow Wilson
(8 januari 1918) legden de wereld een aantal principes op om de
toekomstige vrede duurzaam te maken. Dat is door specifieke
omstandigheden in Azië en Europa niet gelukt. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam de herkansing in de vorm van de zogenaamde
‘Pax Americana’. Washington geloofde dat vrijhandel binnen een
systeem van (soms gemitigeerde) kapitalistische verhoudingen
vanzelf vrede zou brengen. Het ‘westerse blok’ ging daarin mee.
Na de ‘val van de Muur’ in 1989 en de eerste Golfoorlog (1991),
schijnbare Amerikaanse successen, eisten andere culturen hun plek
onder de zon op. ‘Nine-eleven’ (2001) prikte de laatste illusies door. De
Verenigde Staten gingen zich herbezinnen over de eigen koers en de
gewenste bondgenootschappen.

Uiterste inschrijfdatum
24 januari 2022
Opmerkingen
Deze cursus wordt in
hybride vorm aangeboden.

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

In deze cursus zullen we verkennen welke lijnen er vanaf het prille
begin tot het heden kunnen worden getrokken. Welke tradities zijn
prijsgegeven en welke hebben standgehouden?
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groningen - geschiedenis

Stad onder de Hohenzollern

Het koninklijke Berlijn

Cursusnummer
22WV-1G10
Docent
Drs. Michiel Hagdorn
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Donderdag 27 januari
t/m 24 maart, 24 februari
vervalt.
Tijd
11.00-13.00 uur

De geschiedenis van Berlijn onder de Hohenzollern: van de Mark
Brandenburg tot koninkrijk Pruisen en tenslotte keizerrijk Duitsland,
dat eindigt in 1918. Met aandacht voor (en beelden van) de historische
bezienswaardigheden. Tevens aandacht voor Potsdam.
In Berlijn is nog altijd het verleden te zien van de Hohenzollern,
die eeuwenlang hun stempel op de stad drukten. Van 1415 tot de
troonsafstand van keizer Wilhelm II in 1918 is Berlijn gegroeid van
bescheiden zetel van de Mark Brandenburg tot trotse residentie van
koninkrijk Pruisen en tenslotte hoofdstad van Keizerrijk Duitsland.
De cursus biedt een historisch overzicht van Berlijn aan de hand van
de Hohenzollern-heersers. Behandeld wordt de stadsontwikkeling
door de eeuwen heen, waarvan vele stille getuigen nog altijd zijn
te zien: gebouwen (zoals het Berliner Stadtschloss, de Berliner
Dom), monumenten (o.a. de Brandenburger Tor, de Siegessäule) en
verkeersaders (o.a. Unter den Linden) worden in hun historische
context besproken. Als intermezzo zal Potsdam worden besproken,
waar onder meer Schloss Sanssouci en het Neue Palais getuigen van
Pruisens glorietijd onder Friedrich ‘de Grote’.
De colleges worden verlevendigd door vele beelden en er is een
uitvoerige, geïllustreerde syllabus.
Overige informatie: De docent organiseert in het voorjaar een reis
naar Berlijn, gericht op de bezienswaardigheden van ‘het koninklijke
Berlijn’; informatie op zijn website: www.michielhagdorn.nl

Cursusprijs
€ 178,50
Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2022

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

Kunst, architectuur en de
geschiedenis van de 17e eeuw

Cursusnummer
22WV-1G11
Docent
Drs. Johan Holtrop
Cursusvorm
Hoorcollege (8x)
Data
Maandag 7 februari t/m
4 april, 21 februari vervalt.
Tijd
14.00-16.15 uur
Cursusprijs
€ 178,50

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.

Uiterste inschrijfdatum
24 januari 2022

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

Een tijdreis langs de kunststeden van Europa

Kunststeden van Europa: opkomst
en bloei

Cursusnummer
22WV-1G12
Docent
Drs. Ellen van der Vecht
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Maandag 24 januari t/m
4 april, 21 februari vervalt.

Steden bezoeken we vaak vooral om kunst te kunnen bekijken of te
bestuderen. Sommige steden, zoals Rome, Florence en Brugge staan
bekend als echte ‘kunststeden’ en worden als zodanig aangeprezen.
Maar waarom juist deze steden? Hoe komt het dat een bepaalde stad
in een bepaalde periode het predicaat ‘kunststad’ heeft verdiend?
Waarom verwachten we in Florence vooral kunst uit de Renaissance
te zien, en in Barcelona de kunst van Antonì Gaudì?
Niet alleen de stad zelf, maar ook omliggende factoren maken het
mogelijk dat een bepaalde stad in een zekere historische periode
dominant wordt in de productie van kwalitatief hoogstaande
of vernieuwende kunst. Een belangrijke factor hiervoor is de
aanwezigheid van het mecenaat: een opdrachtgevers- en
klantenkring. Dit mecenaat zal in de loop der eeuwen per geografisch
gebied veranderen, waardoor ook de dominantie van een stad of
steden zullen verschillen. Soms keert het mecenaat weer terug naar
een bepaalde stad, waardoor steden als Parijs, Londen en Rome in
verschillende perioden van groot belang zijn.
In deze 10-delige cursus behandelen we per week twee steden en hun
verhaal. Per week is dat een andere tijdsperiode, beginnend bij de
Oudheid met Athene en de kolonie Paestum en eindigend in de 20e
eeuw met de Bauhaussteden Weimar en Dessau en met New York.
Elke les is een mix van kunst, cultuur en geschiedenis.

Tijd
10.15-12.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Uiterste inschrijfdatum
10 januari 2022

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

Van Gogh tot en met Mondriaan

Overzichtscursus Kunstgeschiedenis
Moderne beeldende kunst - deel 2

Cursusnummer
22WV-1G13
Docent
Drs. Miranda van Gelderen
Cursusvorm
Hoorcollege (7x)
Data
Vrijdag 11 maart t/m 29
april, 15 april vervalt.
Tijd
14.15-16.00 uur

In deel twee van de overzichtscursus moderne kunst vervolgen we
onze fascinerende ontdekkingstocht door de beeldende kunst van
West-Europa, van circa 1885 tot 1925.
Aan de orde komen postimpressionisme, expressionisme,
kubisme, futurisme en de nieuwe beelding. De cursisten leren
de stijlkenmerken herkennen en de stromingen, kunstenaars en
kunstwerken worden geplaatst in de (kunst)historische context.
In de decennia rond 1900 voltrekt zich in de westerse
kunstgeschiedenis een ware omwenteling. Kunstenaars nemen
afstand van de gevestigde orde, academische tradities en het
uitbeelden naar de zichtbare werkelijkheid. Ze gaan hun eigen weg
en creëren originele stijlen en technieken. In hoog tempo ontstaan
nieuwe denkwijzen, stromingen en manifesten die de bakermat
vormen van de twintigste-eeuwse kunst. Postimpressionisten
wijzen de kenmerken van het impressionisme af en komen in hun
schilderkunst tot onconventionele resultaten, waarin structuur,
complementair kleurgebruik, emotie en symboliek een rol spelen.
Inspiratiebronnen zijn onder meer Japanse prentkunst en kunst van
primitieve volkeren.

Cursusprijs
€ 145,00
Uiterste inschrijfdatum
25 februari 2022

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

Aan het begin van de twintigste eeuw wordt deze primitieve tendens
voortgezet. Voor het expressionisme en kubisme is de Afrikaanse
sculptuur een belangrijke inspiratiebron. In de abstracte kunst worden
spirituele zienswijzen vertolkt, die gebaseerd zijn op de theosofie. De
vertegenwoordigers van futurisme en constructivisme laten zich
inspireren door de voortschrijdende techniek en wetenschap van
de moderne samenleving.
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groningen - mens en maatschappij

Eenheid in verscheidenheid of
onoverbrugbare verschillen?

Etnische minderheden in China

Cursusnummer
22WV-1G14
Docent
Dr. Peter Druijven
Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Maandag 7 februari t/m
21 maart, 21 februari vervalt.
Tijd
11.15-13.00 uur

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

Cursusprijs
€ 145,00
Uiterste inschrijfdatum
24 januari 2022

De Chinese bevolking bestaat officieel uit 56 etnische groepen, van
wie de Han-Chinezen de grote meerderheid vormen. De 55 etnische
minderheden (ongeveer 200 miljoen) bestaan uit een bonte
lappendeken van grotere en kleinere bevolkingsgroepen met een
eigen cultuur en geschiedenis.
Het minderhedenbeleid van de CCP is enerzijds gericht op economische
ontwikkeling, maar wordt anderzijds ingegeven door de vrees voor
separatisme en terrorisme. Door de opkomst van China als “global
player” is de prioriteit van dit beleid toegenomen. De grensgebieden
spelen een cruciale rol voor de verder ontsluiting van China in
regionaal en mondiaal opzicht. Als “global player” dient China
echter ook rekening te houden met de internationale afspraken over
mensenrechten.
Onder Xi Jinping is sprake van minder tolerantie en volgens sommigen
van regelrechte onderdrukking. Eenheid lijkt daarbij voor de
minderheden ten koste te gaan van verscheidenheid. Ontwikkeling
betekent in de praktijk sinificering door de grote Hanbroer van
de minderheden die beschouwd worden als de kleine broertjes.

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

Ik denk, ik ben dus ik doe….?

Inleiding in de psychologie

Cursusnummer
22WV-1G15
Docent
Drs. A.J.E. Schilder
Cursusvorm
Hoorcollege (4x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
College om de week,
woensdag 12 en 26 januari,
16 februari en 2 maart.

We zijn meer met onszelf bezig dan ooit: we zijn op zoek naar ons
ware zelf en maken ongegeneerd selfies. Wat heeft die zoektocht ons
gebracht? Wat weten we over hoe menselijk gedrag tot stand komt?
Een cursus voor wie geïnteresseerd is in de psychologie van mensen
en hun gedrag.

Tijd
10.15-12.00 uur

Binnen de psychologie zijn er allerlei ideeën en opvattingen over de
mens en zijn gedrag. Die verschillende denkbeelden hebben geleid
tot theorieën, elk met een eigen taal: het jargon van de psychologie.
Veel van die woorden zijn geleidelijk het Nederlandse taalgebruik
in geslopen en worden daar nog steeds volop gebruikt: emotie,
motivatie, persoonlijkheid, ego, bewustzijn.

Uiterste inschrijfdatum
22 december 2022

In deze serie van vier lessen staan we stil bij een aantal theorieën
en zienswijzen die bepalend zijn (geweest) voor hoe we nu denken
over mensen en hun gedrag. Recente inzichten vanuit bijvoorbeeld
de kwantumfysica gecombineerd met 2500 jaar oude, in de
westerse wereld vrijwel vergeten inzichten vanuit de Boeddhistische
psychologie dwingen ons kritisch te kijken naar onze ideeën over
mensen en hun gedrag. Bestaat er eigenlijk wel zoiets als motivatie?
Sturen onze intenties ons gedrag? Wij zijn ons brein? Ik denk dus ik
ben? De recente psychologie is er niet meer zo zeker van…..
Programma
1 Stromingen in de psychologie en hun visie op gedrag
2 Emoties, motivatie en de rol van denken
3 Vormen van bewustzijn
4 Persoonlijkheid en zelfbeeld

Cursusprijs
€ 102,00

Agnes Schilder is
psycholoog en als
docent verbonden aan
diverse onderwijsinstellingen waaronder
de opleidingToegepaste
Psychologie van de
Hanzehogeschool
Groningen. Voor meer
informatie zie:
www.acttoo.nl.
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groningen - muziek en theater

Inleiding tot het leven en het werk van Franz Schubert

Moments musicaux

Cursusnummer
22WV-1G16
Docenten
Dr. Marcel S. Zwitser
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Woensdag 19 januari
t/m 30 maart, 23 februari
vervalt.
Tijd
14.00-16.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00

Aan de hand van een keur van bekende en minder bekende
composities van Franz Schubert zal een beeld worden geschetst van
zijn korte muzikale loopbaan in Wenen. Natuurlijk zal er aandacht
voor zijn liederen zijn, maar pianosolomuziek, kamermuziek,
orkestwerk, opera en toneelmuziek zullen eveneens de revue
passeren.
Geregeld wekken Schuberts liederen de indruk van een idyllisch leven
in de Biedermeiertijdn na de overwinning op Napoleon. Schubert is
dan ook wel afgebeeld als de belichaming van de Weense Biedermeier
met zijn idealisering van een leven zonder pretenties en gevuld met
kleine huiselijke vreugden.
Maar schijn bedriegt: afgezien van het feit dat de Biedermeiertijd
allesbehalve idyllisch was, schreef Schubert ook liederen op teksten
die haaks op de Biedermeieridealen staan. Bovendien componeerde
Schubert naast liederen ook avondvullende opera’s voor de Weense
theaters en instrumentale werken van Beethoveniaanse proporties. In
dit portret van Schubert in de muziekstad Wenen zal aan de hand van
onder meer de Wandererfantasie voor piano, de Negende symfonie en
het strijkkwintet een ander licht op Schubert worden geworpen dan
het stereotype beeld van de muzikale representant van de gezapige
Weense Biedermeier

Uiterste inschrijfdatum
5 januari 2022

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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groningen - muziek en theater

Een ontmoeting van Muziek en Beeldende Kunst

Tien eeuwen Kunst in Klank en Beeld

Cursusnummer
22WV-1G17
Docent
Drs. Gert Visser en
Gert Riemersma
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Beeldende kunst geïllustreerd door muziek ….. Muziek begeleid
met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en
muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voert je
op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis
van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel
wat moois voor oog en oor.
De Kerk was in de Middeleeuwen een plek van vroomheid en verering
(Madonna met kind, het gezongen Ave Maria) maar ook van prediking
van hel en verdoemenis: het laatste oordeel in schilderijen, de Dies
Irae in Gregoriaanse zang. Toenemende kritiek op de Kerk luidde
nieuwe perioden in op het terrein van cultuur en religie.

Data
Donderdag 27 januari
t/m 24 maart, 24 februari
vervalt.
Tijd
14.00-16.00 uur
Cursusprijs
€ 178,50
Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2022

Met trefwoorden als ‘Effect’ (theatrale pracht en praal) en ‘Affect’
(uitdrukken van emoties) wordt de periode 1600-1750 beschreven.
Vanaf 1750 ontwikkelt zich het Neoclassicisme (beeldende kunst
en bouwkunst). De Weense klassieken (Haydn, Mozart, Beethoven)
vormen het hart van deze muziekperiode.
Daarna volgt de Romantiek: persoonlijke beleving, eigen emotie en
overweldigende natuur.
Vervolgens behandelen we het realisme (weergeven van de
werkelijkheid), het impressionisme (het weergeven van indrukken) en
het expressionisme (het vervormend weergeven).
De reactie van kunst en muziek op de dood- en verderfzaaiende
wereldoorlogen vormt de rode draad van de laatste colleges: het moet
anders!

Drs. Gert Visser was
psycholoog bij de RU
Groningen.
Gert Riemersma
was docent in het
middelbaar (beroeps)
onderwijs in de vakken
beeldende vorming en
kunstgeschiedenis.

winter-voorjaar 2022 • 24

groningen - natuurwetenschap

Introductie in de Geologie

Stenen kunnen spreken

Cursusnummer
22WV-1G18
Docenten
Dr. Tom J.A. Reijers
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Dinsdag 25 januari t/m
5 april, 22 februari vervalt.
Tijd
13.00-15.30 uur

Vanaf de vroege prehistorie is er interactie mens-aarde. Vanaf
ongeveer 1800 tot heden ontstaat de wetenschap Geologie.
Belangrijke inzichten waren geologische tijd en ruimte, wetten
voor de gesteente opeenvolging (stratigrafie) de interactie klimaatzeespiegelbewegingen en hoe grote aardkorst structuren werden
gevormd.
Acceptatie van geologische tijd was lang in conflict met religieuze
dogma’s maar was beslissend voor de geologie. Daarmee werd de
werking begrepen van de boetserende krachten binnen en buiten
de vaste aarde. In de gesteentekringloop hebben stollings-,
metamorfe- en sedimentaire gesteenten een vaste plaats.
Die gesteentesoorten worden bepaald door korrel- en kristal
kenmerken, hun scheikundige samenstelling en kristalvormen
van elkaar onderscheiden.
In sedimentaire gesteenten zijn bovendien fossielen belangrijk. Die
helpen bij het vaststellen van afzettingsmilieu en relatieve ouderdom
van het gesteente en bepalen soms de economische betekenis van de
stenen.
Zeespiegelschommelingen blijken in relatie te staan tot klimaatwisseling en veranderende krachtenverdeling in de vaste aarde.
Daardoor kunnen aardbevingen, tsunami’s, massa afschuivingen en
vulkaanuitbarstingen ontstaan. Tenslotte kunnen gesteentelagen,
verbogen, verplooid, gebroken of verschoven worden zodat grote
aardkost-structuren ontstaan zoals gebergten en bekkens.

Cursusprijs
€ 232,00
Uiterste inschrijfdatum
11 januari 2022

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

winter-voorjaar 2022 • 25

groningen - natuurwetenschap

Van zelf waarnemen tot zwaartekrachtgolven

Capita Selecta astronomie

Cursusnummer
22WV-1G19
Docent
Dr. Paul Wesselius
Drs. Jan de Boer
Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

In deze korte cursus komen veel aspecten van de astronomie
aan de orde, zoals het zelf waarnemen, satelliet configuraties,
zwaartekrachtgolven, buitengebieden van ons eigen zonnestelsel,
de structuur van ons melkwegstelsel in de Gaia tijd en scheikunde in
het interstellaire medium.
Waarnemen door amateurs en professionals wordt steeds meer
belemmerd door ruimtepuin dat ook – hinderlijk – licht geeft.
Vooral de duizenden laagvliegende satellieten die in de laatste paar
jaar omhoog gestuurd worden geven veel last. Elke professionele
foto heeft vele strepen, veroorzaakt door langs vliegende
communicatiesatellieten.

Data
Maandag 31 januari t/m
14 maart, 21 februari
vervalt.
Tijd
14.00-16.00 uur
Cursusprijs
€ 145,00
Uiterste inschrijfdatum
21 september 2021

Ons eigen zonnestelsel kent ook buitengebieden: Kuiper Gordel,
Oort Wolk en heeft een eigen invloedssfeer, de heliosfeer. Hoe dat er
uit ziet vertelt ook wat over het ontstaan van ons planetenstelsel.
De structuur van onze eigen Melkweg is pas sinds enkele jaren echt
bekend wegens de Gaia satelliet.
Scheikunde in de ruimte tussen de sterren, het onderzoek van
Professor Ewine van Dishoeck, een top astronoom in de wereld wordt
besproken.
Einstein heeft begin 20e eeuw zwaartekrachtgolven voorspeld en
meende dat we die niet zouden kunnen meten. Sinds enkele jaren
zijn buitengewoon kundige experimentatoren erin geslaagd om een
instrument te bouwen dat dat toch kan.

Dr. Paul Wesselius (1942)
studeerde sterrenkunde
in Amsterdam. Tot 2005
werkte hij bij SRON
Netherlands Institute
for Space Research.
Drs. Jan de Boer (1943)
studeerde sterrenkunde
in Groningen en werkte
tot 1988 bij het Kapteyn
Astronomisch instituut.
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Latijn
Cursusnummer
22WV-1G20
Docent
Drs. Gerry Mulder
Cursusvorm
Werkcollege (10x)
Data
Dinsdag 1 februari t/m
12 april, 22 februari vervalt.
Tijd
13.00-15.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Uiterste inschrijfdatum
18 januari 2022
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.

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 NoordNederland.

Cursusmateriaal
Grammaticus Uitg. Hermaion, HoutenLectori salutem, brieven van
Cicero en Plinius. Uitg. Hermaion, Houten
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Invloedrijk, ambitieus en miskend

Femmes des Lumières: vrouwen in
de Franse Verlichting

Cursusnummer
22WV-1G21
Docent
Drs. Alberte Roué
Cursusvorm
Hoorcollege (6x)
Data
Dinsdag 1 maart t/m 5 april.
Tijd
13.15-15.00 uur
Cursusprijs
€ 145,00
Uiterste inschrijfdatum
15 februari 2022

Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu : bekende namen van
de Franse Siècle des Lumières (2e helft 18e eeuw). Maar kent u ook
Madame du Châtelet, Madame d’Épinay, Madame de Staël, Olympe de
Gouges? Ook zij hebben, samen met veel andere verlichte vrouwen,
deelgenomen aan de strijd voor de esprit critique, voor gelijkheid en
vrijheid.
‘De eeuw van de vrouwen’: zo wordt de 18e eeuw in Frankrijk wel
eens genoemd, een -relatief - gunstige periode voor vrouwen uit de
hogere kringen, tussen het autoritarisme van Lodewijk de Veertiende
en dat van Napoleon. De bepalende rol van hun literaire salons
werd erkend, maar toch werden vrijwel alle verlichte vrouwen uit
deze periode lange tijd slechts aangeduid als gezellin, vriendin of
mecenas van beroemde figuren, terwijl zij op een veel actievere
manier deelnamen aan het bruisende intellectuele leven. Madame
du Châtelet was niet alleen ‘de vriendin van Voltaire’ maar ook een
belangrijk wiskundige en natuurkundige. Germaine de Staël schreef
baanbrekende werken. Ambitieuze schilderessen kregen toegang
tot kunstacademies. Anderen probeerden tijdens de Revolutie hun
rechten te verdedigen en Olympe de Gouges schreef de Verklaring van
de Rechten van de Vrouw en de Burgeres.

Drs. Alberte Roué
was verbonden aan
de afdeling Frans van
Romaanse Talen en
Culturen (RTC) bij de
RUG.

Na eeuwen van miskenning zijn dankzij de feministische golf van de
jaren ’70 deze opmerkelijke Femmes des Lumières herontdekt, net als
Belle van Zuylen in Nederland.
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Proza en poëzie schrijven

Ben ik verteller of dichter?

Cursusnummer
22WV-1G22
Docent
Marleen Diepeveen
Cursusvorm
Werkcollege (10x)
Data
Donderdag 27 januari t/m
7 april, 24 februari vervalt.
Tijd
10.30-13.00 uur

Wat is een verhaal, wat een gedicht? Een definitie is moeilijk te
geven, toch is er duidelijk verschil. U schrijft in deze cursus proza
én poëzie en ontdekt wat u het meest ligt. De genres liggen soms
verrassend dicht bij elkaar.  

Cursusprijs
€ 295,00
Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2022

In deze cursus schrijft u de ene week een prozatekst, de andere week
een gedicht. Steeds probeert u zo te schrijven dat u de lezer boeit!
Kiest u bij het schrijven van een verhaal voor een korte of een langere
versie? Schrijft u liever een sonnet of een vrij gedicht? En wat is een
prozagedicht? U maakt kennis met verschillende schrijfvormen.
Een zeer kort verhaal of een monoloog, een sonnet of een haiku? Wat
zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende genres?
De ene vorm leent zich voor een actueel onderwerp, bij de andere
gebruikt u liever uw fantasie. Misschien lukt het u in deze cursus om
over hetzelfde onderwerp een verhaal én een gedicht te schrijven.
U schrijft uw teksten thuis, aan de hand van een opdracht. Tijdens
de cursusbijeenkomsten leest u voor en luistert u naar wat anderen
hebben geschreven. Zo leren we van elkaar en ontdekken dat de
mogelijkheden onbegrensd zijn.

Marleen Diepeveen
geeft al meer dan
vijfentwintig jaar
schrijftraining. Zij is
een van de (weinige)
gekwalificeerde
docenten schrijven in
Nederland.
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Hoe schrijf ik een aantrekkelijke autobiografie?

Mijn levensverhaal

Cursusnummer
22WV-1G23
Docent
Marleen Diepeveen
Cursusvorm
Werkcollege (10x)
Data
Woensdag 26 januari t/m
6 april, 23 februari vervalt.
Tijd
10.30-12.00 uur

Welke periode uit uw leven is interessant? Waar woonde u toen? Wat
herinnert u zich daarvan? En hoe schrijft u zo, dat anderen het graag
willen lezen? U leert schrijftechnieken om dat te bereiken.

Cursusprijs
€ 295,00
Uiterste inschrijfdatum
12 januari 2022

In deze cursus werkt u aan schrijfopdrachten die uw herinnering
stimuleren. Geuren, smaken, geluiden die in uw hoofd liggen
opgeslagen, komen naar boven. Ze zijn alleen nog niet opgeschreven.
Dat gaat u nu doen! U krijgt in een kleine groep alle aandacht om
zo te leren schrijven, dat uw levensverhaal voor een ander prettig
leesbaar is.
Met behulp van foto’s, voorwerpen, woorden die u was vergeten en
andere invalshoeken schrijft u in deze cursus uw eigen autobiografie.
Iedere week schrijft u thuis uw tekst, aan de hand van een opdracht.
Tijdens de wekelijkse cursusbijeenkomsten leest u voor én luistert u
naar uw medecursisten. U zult merken hoe inspirerend dat is.
Na tien bijeenkomsten hebt u een serie prachtige zelfportretten
geschreven!

Marleen Diepeveen
geeft al meer dan
vijfentwintig jaar
schrijftraining. Zij is
een van de (weinige)
gekwalificeerde
docenten schrijven in
Nederland.
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Landschap, genrestuk, portret en stadsgezicht

Hollandse schilderkunst in
de Gouden Eeuw

Cursusnummer
22WV-1V24
Docent
Drs. Miranda van Gelderen
Cursusvorm
Hoorcollege (6x)
Data
Woensdag 11 mei t/m
15 juni 2022.
Tijd
14.15-16.00 uur

Wie kent ze niet? De wereldberoemde schilderijen van Hollandse
meesters zoals Frans Hals, Pieter de Hooch, Jacob van Ruisdael en
Johannes Vermeer. In deze cursus behandelen we de specialismen
van het landschap, genrestuk, portret en stadsgezicht. Welke
betekenissen gaan mogelijk schuil achter de schilderijen en hoe
leefden deze vermaarde kunstenaars?  
Na de Reformatie, de beeldenstormen en de stichting van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zijn kerk en hof als
belangrijkste opdrachtgevers weggevallen. Er ontstaat een vrije
kunstmarkt en kunstenaars specialiseren zich in uiteenlopende
genres om de concurrentie het hoofd te bieden.
Van Honthorst en andere Utrechtse caravaggisten introduceren de
barokstijl van Caravaggio in Utrecht. De riviergezichten van Van Goyen
genieten grote populariteit en in de landschappen van Van Ruisdael
voltrekt zich een revolutionaire ontwikkeling. Genretaferelen van
Steen, Vermeer en De Hooch wekken de indruk dat het dagelijkse
leven op betrouwbare wijze is uitgebeeld. Of is het ‘schijnrealisme’
en bevatten deze schilderijen morele boodschappen? Meesterlijk
portretschilder Hals vervaardigt officiële portetten, genreportretten
en groepsportretten.
Het stadsgezicht komt als laatste genre tot bloei. Vermeer schildert
zijn beroemde ‘Gezicht op Delft’ en ‘Het straatje’. Berckheyde de
voorname nieuwbouw aan de Herengracht in Amsterdam.

Cursusprijs
€ 145,00
Uiterste inschrijfdatum
27 april 2022

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

Van enkele schilderijen bespreken we de restauratie en het materieel
technisch onderzoek.
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Ongeslachtelijke en geslachtelijke vermeerdering

Voortplanting in het dierenrijk

Cursusnummer
22WV-1V25
Docent
John Videler
Cursusvorm
Hoorcollege (7) met ruimte
voor vragen en discussie.
Data
Dinsdag 17 mei t/m 28 juni.
Tijd
13.15-15.00 uur

Reproductie is het essentiële kenmerk van leven. Generaties
planten zich voort, sterven en nakomelingen herhalen de cyclus.
Dieren kunnen de erfelijke eigenschappen in de vorm van DNA
zowel ongeslachtelijk als geslachtelijk doorgeven. De colleges
geven een overzicht van de diversiteit van de verschillende
voortplantingssystemen. Bizarre vormen krijgen extra aandacht.
Deling, knopvorming en parthenogenese zijn vormen van aseksuele
reproductie die bij tal van dierstammen voorkomen.
Bij seksuele voortplanting ontstaan er haploïde gameten (sperma bij
mannen en eieren bij vrouwen) met ieder de helft van het DNA. Bij
de paring versmelten die tot een diploïde zygote waaruit het nieuwe
individu ontstaat.
Seksueel voortplantende groepen kunnen hermafrodiet of van
gescheiden geslacht zijn. Wisseling van geslacht van vrouw naar man
of omgekeerd komt uitgebreid aan bod.
Vaak worden er (al of niet stabiele) paren gevormd, maar seks
in harem verband of massale groepsseks komen ook algemeen
voor. Overspel en het stelen van bevruchtingen is eerder regel dan
uitzondering.
Bij baltsgedrag en copulaties kan het er vreemd aan toegaan. Ook de
daaropvolgende broedzorg voor het groeiende nageslacht vertoont
eindeloos veel variatie.
Sommige dieren planten zich maar eenmaal in hun leven voort, voor
andere is het dagelijkse kost.

Cursusprijs
€ 167,00
Uiterste inschrijfdatum
3 mei 2022
Opmerkingen
Meer informatie over het
programma vindt u vanaf
februari op de website.

John Videler
introduceerde meer dan
25 generaties Groningse
biologiestudenten in
de diversiteit van
het dierenrijk.
website.
johnhannekevideler.com
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Het zeestuk van de Gouden Eeuw
tot en met Mesdag

Cursusnummer
22WV-1V26
Docent
Drs. Johan Holtrop
Cursusvorm
Hoorcollege (3x).
Data
Maandag 13, 20 en 27 juni.
Tijd
14.00-16.15 uur
Cursusprijs
€ 80,00

Het zeestuk is een van de fraaiste specialisaties van de 17e eeuw.
Geen andere genre reflecteert oorlog, vrede en historische
ontwikkelingen zo goed als de marines. In de loop van de eeuw zijn
de schilders ook steeds beter in staat zeer realistische voorstellingen
te schilderen van de diverse typen schepen, situaties op zee en de
zeer bepalende weersomstandigheden. De laatste grote schilder in
deze traditie is Hendrik Willem Mesdag eind 19e eeuw.
De voorspoed van de Gouden Eeuw was voor een groot deel te danken
aan de handel over zee. Door deze voorspoed en de platte organisatie
van de Republiek ontstaat een brede groep burgers die kunst koopt
op een ‘markt’ wat leidde tot verregaande specialisaties. Deze burgers
willen schilderijen met onderwerpen over hun eigen leefwereld en de
Republiek was een zeevarende natie en een land van water.
De handel en onze pas verworven onafhankelijkheid moesten dikwijls
ter zee worden bevochten, vandaar dat veel zeestukken belangrijke
maritieme gebeurtenissen tot onderwerp hebben: de oorlog tegen
Spanje en daarna de handelsoorlogen met Engeland, maar ook de
koopvaardij en de haringvangst werden geschilderd. Bestuurders,
de admiraliteiten en kapiteins waren veelal de opdrachtgevers voor
zeeslagen op grote formaten en scheepsportretten.

Uiterste inschrijfdatum
30 mei 2022

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

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

Over moraal, religie en politiek

Eigen gelijk eerst

Cursusnummer
22WV-2F01
Docent
Drs. Edward van der Tuuk
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Maandag 24 januari t/m
4 april, 21 februari vervalt.

Burgers maken zich zorgen over de toenemende polarisatie in de
samenleving; in Nederland maar ook daarbuiten. Deze polarisatie
zou leiden tot een maatschappij waarin het samenleven plaats heeft
gemaakt voor vormen van tribalisme, waarbij mensen zich niet meer
identificeren met de samenleving als geheel, maar met de groep waar
men zich deel van voelt. 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.
Vaak wordt daarbij een beroep gedaan op concepten als Waarheid
(het Ware geloof, de feiten, etc) of morele superioriteit. De moderne
westerse cultuur, gebaseerd op de idealen van de Verlichting en het
humanisme, heeft zich altijd kritisch opgesteld tegen dergelijke
vormen van collectivisme.
Aan de hand van de in 2021 in het Nederlands verschenen bestseller
van Jonathan Haidt Het Rechtvaardigheidsgevoel zullen we de evolutie
van het menselijk samenleven en de rol van religie, moraal en politiek
daarin onder de loep nemen.

Tijd
10.45-12.45 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Uiterste inschrijfdatum
10 januari 2022
Opmerking
Deze cursus wordt in
hybride vorm aangeboden.

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

winter-voorjaar 2022 • 36

leeuwarden - taal en literatuur

De bakermat van onze Europese cultuur

Geschiedenis en cultuur van het
oude Griekenland

Cursusnummer
22WV-2F02
Docenten
Dr. Henk Schoonhoven
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Woensdag 2 februari t/m
30 maart, 23 februari
vervalt.

De Europese cultuur is niet te begrijpen zonder kennis van haar
achtergronden en wortels in de beschavingen van Griekenland en
Rome. De Griekse beschaving beleefde haar hoogtepunt in het 5e en
4e eeuwse Athene, maar al eerder zorgden dichters als Homerus en de
archaïsche lyrici (o.a. de dichteres Sappho) voor onuitwisbare sporen.
In de beeldende kunsten (vazen, tempels, sculpturen etc.) bewonderen
we nog steeds expressievormen die ons zeer vertrouwd aandoen
maar waarvan de ‘revolutionaire’ vorm pas goed opvalt als we die
vergelijken met de omringende culturen van Mesopotamië, Egypte e.d.
En om nog maar niet te spreken van de filosofie.
De grote denkers van Griekenland, de grote schrijvers van tragedies
en komedies hebben een geweldige invloed gehad op de Europese
kunst en cultuur dank zij de Romeinen die hierbij als bemiddelaars
zijn opgetreden. De organisatie van het Romeinse Rijk waarborgde dit
doorgeven van de Griekse culturele waarden via de Middeleeuwen
en de Renaissance tot in onze tijd. Motieven in schilderkunst, muziek,
beeldende kunsten etc. zijn niet te begrijpen zonder kennis van deze
achtergronden.
Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de politieke en culturele
ontwikkelingsgang van het oude Griekenland. Met PowerPointpresentaties wordt dit ook visueel belicht.
Voor deze cursus wordt van de deelnemers beslist geen (voor)kennis
van klassieke talen of antieke cultuur gevraagd. Alle fragmenten uit
de literatuur worden in een moderne en merendeels Nederlandse
vertaling gegeven.

Tijd
13.30-15.45 uur
Cursusprijs
€ 178,50
Uiterste inschrijfdatum
19 januari 2022

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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Van hechte stedenbond tot los netwerk van egoïsten

Een geschiedenis van de Hanze

Cursusnummer
22WV-2F03
Docent
Prof. dr. Hanno Brand
Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

De Hanze behoort tot de middeleeuwse fenomenen die al
eeuwenlang tot de verbeelding spreken. Velen zien de Hanze graag
als een voorafspiegeling van het moderne Europa. Anderen roemen
de ondernemingszin van haar kooplieden en steden. De beeldvorming
over de Hanze nam soms mythische proporties aan, terwijl de
werkelijkheid bij tijden ontluisterend was. Wat was de Hanze nu
eigenlijk en wat verklaart deze tegenstellingen?
Over een tijdsbestek van meerdere eeuwen drukte de Hanze een heel
eigen stempel op de internationale handel in Noordwest-Europa.
Enerzijds introduceerde de Hanze nieuwe handelstechnieken en was
zij innoverend, anderzijds stond het eigenbelang voorop en werd
hierbij politieke dwang en oorlogsvoering niet geschuwd.
Tegenwoordig hebben historici veel meer oog voor de regionale
en lokale tegenstellingen binnen de Hanze en voor het wel zeer
losse karakter van dit netwerk van pragmatici, die de Hanze als
slechts één van de instrumenten zagen om hun economische
belangen te verdedigen. De Hanze voegde zich naar de veranderende
omstandigheden en deed dit bijna vier eeuwen lang met wisselend
succes.
Hoewel de Hanze een vast begrip is in onze historische canon,
discussiëren historici nog steeds over het moment van haar
ontstaan en ondergang en over haar organisatievorm en betekenis.
In deze cursus gaan we in op de wezenskenmerken van de Hanze,
haar opkomst en verval en op de vele zienswijzen die in de
geschiedschrijving over de Hanze opgeld deden. We proberen een
verklaring te geven voor haar lange bestaan en de grote invloed in
Noordwest Europa in de periode tussen circa 1300 en 1600.

Data
Dinsdag 19 april t/m 31 mei,
3 mei vervalt.
Tijd
15.00-17.00 uur
Cursusprijs
€ 145,00
Uiterste inschrijfdatum
5 april 2022

Prof. dr. Hanno Brand
(1959) is historicus en
bijzonder hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Zijn
belangstelling gaat uit
naar de geschiedenis
van de Hanze en de
maritieme geschiedenis
van Nederland en
Friesland in de
middeleeuwen en de
vroeg-moderne tijd.
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leeuwarden - geschiedenis

De ‘vergeten’ prelude voor WO II

De Spaanse Burgeroorlog

Cursusnummer
22WV-2F04
Docent
Dr. Nicolaas A. Kraft van
Ermel
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Woensdag 2 februari t/m
13 april, 23 februari vervalt.

De herbegrafenis van de Spaanse dictator Francisco Franco in 2019
deed de gemoederen oplopen. Links kraaide victorie, rechts toonde zich
bedroefd. Spanje heeft zijn complexe verleden niet verwerkt. Bij ons is
de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) weinig bekend. Dat is onterecht:
het conflict vormt een duidelijke voorbode op de naderende Tweede
Wereldoorlog.
Net als in de Tweede Wereldoorlog streden Conservatieven,
Nationalisten en ‘Fascisten’ tegen Liberalen, Socialisten en
Communisten (Republikeinen). Bovendien mengden Hitler, Mussolini
en Stalin zich in het conflict, terwijl vrijwilligers uit heel Europa
meevochten. Militair gezien was het ook een duidelijke voorbode
op WO II: Pablo Picasso legde treffend het luchtbombardement op
burgerdoelen vast (Guernica). Ook grootschalige terreur jegens
burgers kenmerkte het conflict.
De grote maatschappelijke veranderingen die de Spaanse
samenleving aan het begin van de Twintigste Eeuw doormaakte
vormen de aanleiding voor de burgeroorlog. In dit college gaan we
onderzoeken waarom de Spaanse Burgeroorlog uitgebroken is en
hoe het conflict kon uitgroeien tot een groter internationaal conflict.
Vervolgens behandelen we het verloop van de oorlog en bepreken
we de toepassing van terreur. Uiteraard zullen we het conflict ook
in een breder kader plaatsen: Waarom is vandaag deze geschiedenis
in Spanje nog zo omstreden? Wat is het belang van de Spaanse
Burgeroorlog in de Europese geschiedenis? Waarom zouden wij in
Nederland meer over dit conflict moeten weten? Kortom: een cursus
over geschiedenis die midden in de actualiteit staat.

Tijd
11.15-13.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Uiterste inschrijfdatum
11 oktober 2021

Dr. Nicolaas A. Kraft
van Ermel is historicus
gespecialiseerd
in contemporaine
geschiedenis van
Rusland, Oekraïne en
Polen; zijn bredere
expertise is gelegen
in de Europese
geschiedenis van de
20ste eeuw.
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leeuwarden - kunst- en cultuurgeschiedenis

Beeldende kunst en onze hersenen
Cursusnummer
22WV-2F05
Docent
Drs. Johan Holtrop
Cursusvorm
Hoorcollege (9x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Wat is het geheim achter de impressionistische schilderijen van
Monet? Hoe kan Picasso’s Stierenkop slechts bestaan uit een
fietsstuur en een zadel? Het antwoord op deze vragen heeft te maken
met hoe onze hersenen werken. Kunstenaars maken gebruik van de
eigenaardigheden van ons brein en het visuele systeem en spelen
daar in hun werk dikwijls een spel mee.
Het produceren en begrijpen van de visuele kunsten zijn menselijke
vaardigheden die weliswaar geleerd worden in de cultuur, maar
ook geënt zijn op de eigenschappen van ons brein. Door recent
hersenonderzoek is het nu mogelijk een antwoord te geven op
de vraag waarom bepaalde prikkels door kunstwerken zo’n sterke
respons uitlokken van het brein. In deze cursus worden kunstwerken
uit het verleden en de moderne tijd, maar ook afbeeldingen uit
reclame en populaire cultuur, bestudeerd vanuit het perspectief van
de eigenschappen van onze hersenen.
We analyseren in dit college tal van onderling samenhangende
onderwerpen zoals: waarnemingstheorieën in relatie tot de beeldende
kunst; case studies over het menselijk gelaat en de karikatuur; de
neurofysiologie/biologie van het licht-donker en kleuren zien; op-art;
synesthesie (de communicatie tussen de zintuigen); kunstenaars
met hersenbeschadiging; een ‘wetenschappelijke’ tekenmethode
voor het bereiken van een overtuigend naturalisme en de artistieke
werkstukken van autisten en primaten.

Data
Vrijdag 11 februari t/m
22 april, 25 februari en
11 maart vervallen.
Tijd
14.00-16.15 uur
Cursusprijs
€ 210,50
Uiterste inschrijfdatum
28 januari 2022

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

Oorsprong en ontwikkeling van de Faust-gestalte

Faust, mythe van de moderne mens

Cursusnummer
22WV-2F06
Docent
Drs. Michiel Hagdorn
Cursusvorm
Hoorcollege (4x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Donderdag 7 t/m 28 april.
Tijd
11.00-13.00 uur
Cursusprijs
€ 102,00

Over Faust en zijn duivelspact zijn talrijke werken geschreven: de
Faust-gestalte behelst een mythe van de moderne mens. Wie was
deze omstreden geleerde? En welke voorstellingen zijn er op hem
geprojecteerd? Een zoektocht naar Faust, langs beroemde Faustwerken van Marlowe, Goethe, Mann, Spengler, Toergenjev, Boelgakov
en Dusapin.
De historische Johann Georg Faust (± 1480-1541) was aan het begin
van de 16e eeuw, op het breukvlak van de middeleeuwen en de
moderne tijd, werkzaam als rondreizend magiër, astroloog, alchemist
en wondergenezer. Aangezien hij een zeer omstreden levenswandel
had en geleerdheid in deze tijd sowieso door velen argwanend werd
bekeken, ontstonden na zijn dood al spoedig verhalen dat hij een
duivelspact zou hebben gesloten en naar de hel zou zijn gegaan.
Na verloop van tijd echter veranderde de veroordeling van Faust als
grote zondaar: niet alleen werd hij als een tragische gestalte opgevat,
maar vanaf de 18e eeuw werd hij ook beschouwd als een prototype
van de moderne mens die zich emancipeert van religieuze en andere
bevoogding. Aldus ontwikkelde de Faust-gestalte zich tot een
steeds vernieuwde inspiratiebron, waarmee kunstenaars hun eigen
tijd konden verbeelden en hun visie op de moderne mens konden
uitdrukken.

Uiterste inschrijfdatum
24 maart 2022

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

In vier hoorcolleges wordt een beeld gegeven van Faust en de
ontwikkeling van zijn gestalte in een aantal belangrijke Faust-werken.
winter-voorjaar 2022 • 41

leeuwarden - mens en maatschappij

Ik denk, ik ben dus ik doe….?

Inleiding in de psychologie

Cursusnummer
22WV-2V07
Docent
Drs. A.J.E. Schilder
Cursusvorm
Hoorcollege (4x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Donderdag 12 en 19 mei,
2 juni en 9 juni.

We zijn meer met onszelf bezig dan ooit: we zijn op zoek naar ons
ware zelf en maken ongegeneerd selfies. Wat heeft die zoektocht ons
gebracht? Wat weten we over hoe menselijk gedrag tot stand komt?
Een cursus voor wie geïnteresseerd is in de psychologie van mensen
en hun gedrag.
Binnen de psychologie zijn er allerlei ideeën en opvattingen over de
mens en zijn gedrag. Die verschillende denkbeelden hebben geleid
tot theorieën, elk met een eigen taal: het jargon van de psychologie.
Veel van die woorden zijn geleidelijk het Nederlandse taalgebruik
in geslopen en worden daar nog steeds volop gebruikt: emotie,
motivatie, persoonlijkheid, ego, bewustzijn.
In deze serie van vier lessen staan we stil bij een aantal theorieën
en zienswijzen die bepalend zijn (geweest) voor hoe we nu denken
over mensen en hun gedrag. Recente inzichten vanuit bijvoorbeeld
de kwantumfysica gecombineerd met 2500 jaar oude, in de
westerse wereld vrijwel vergeten inzichten vanuit de Boeddhistische
psychologie dwingen ons kritisch te kijken naar onze ideeën over
mensen en hun gedrag. Bestaat er eigenlijk wel zoiets als motivatie?
Sturen onze intenties ons gedrag? Wij zijn ons brein? Ik denk dus ik
ben? De recente psychologie is er niet meer zo zeker van…..
Programma
1 Stromingen in de psychologie en hun visie op gedrag
2 Emoties, motivatie en de rol van denken
3 Vormen van bewustzijn
4 Persoonlijkheid en zelfbeeld

Tijd
10.15-12.00 uur
Cursusprijs
€ 102,00
Uiterste inschrijfdatum
28 april 2022

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

assen - geschiedenis

Archeologie en taalkunde geven inzicht in
de culturele ontwikkeling van Europa

Prehistorische Culturen van Europa

Cursusnummer
22WV-3D01
Docent
Dr. Tineke Looijenga
Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Donderdag 27 januari
t/m 10 maart, 24 februari
vervalt.

Deze cursus bespreekt een aantal aspecten van intrigerende
culturen die in Europa vanaf het Neolithicum tot in de Romeinse tijd
hun sporen hebben achtergelaten. We behandelen verschillende
archeologische episodes en vervolgens komen de megalieten
en rotstekeningen aan bod. Daarna zetten we de Picten en hun
kunstig bewerkte stenen monumenten naast de beeldstenen van
het Zweedse eiland Gotland. We eindigen de cursus met een korte
geschiedenis van het schrift in Europa, en eindigen met archaïsch
schrift, ook runeninscripties.
De collegeserie begint met de neolithische revolutie (komst van
landbouw en veeteelt) en de verschillende ideeën over de verspreiding
van de Indo Europese talen, de grondslag van de meeste huidige
Europese talen. Monumenten die met het neolithicum en de daarop
volgende metaalculturen samenhangen zijn de megalieten in
west Europa en het mediterrane gebied en de rotstekeningen in
Scandinavië en de Alpen. Voorts bespreken we de symboliek van de
beeldstenen op Gotland en de bijzondere sculpturen van de Picten. De
ontwikkeling van het schrift, archaïsche inscripties en het runenschrift
vormen de afsluiting.
Aandacht wordt besteed aan de archeologische achtergrond van de
opeenvolgende tijdperken, aangevuld met taalkundige aspecten.
Megalithische culturen van Anatolië, Portugal, Malta, Sardinië,
Frankrijk en de Britse eilanden worden besproken, met als hoogtepunt
Stonehenge. De Picten leefden in Schotland en werden door de
Romeinen ‘Picti’ genoemd, misschien omdat men zich beschilderde.

Tijd
13.00 tot 14.45 uur
Cursusprijs
€ 145,00
Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2022

Dr. Tineke Looijenga
studeerde Oude
Germaanse Talen en
Culturen aan de RUG
en promoveerde in
1997 op de oudste
runeninscripties van
Europa. De focus is op
neolithicum, bronstijd,
ijzertijd en Romeinse
tijd.
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assen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Flaneren door de kunstgeschiedenis

Landencursus Art Nouveau en
Art Deco

Cursusnummer
22WV-3D02
Docenten
Drs. Margaret Breukink
Cursusvorm
Hoorcollege (6x)
Data
Donderdag 21 maart t/m
25 april.
Tijd
13.30-15.30 uur
Cursusprijs
€ 145,00

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.

Uiterste inschrijfdatum
7 maart 2022
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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assen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Frida Kahlo’s werk in Mexicaanse context

Frida Kahlo, Mexico en
het surrealisme

Cursusnummer
22WV-3D03
Docent
Drs. Ellen van der Vecht
Cursusvorm
Hoorcollege (5x)
Data
Dinsdag 25 januari t/m
1 maart, 22 februari vervalt.
Tijd
11.15-13.00 uur
Cursusprijs
€ 123,50
Uiterste inschrijfdatum
11 januari 2022

In deze vijfdelige collegereeks staat het surrealisme en de
Mexicaanse kunst en cultuur van de eerste helft van de twintigste
eeuw centraal. De carrière van Frida Kahlo, haar invloed op de
Europese surrealisten en de ontwikkeling van de Mexicaanse kunst
van voor en na de revolutie (1910-20) worden behandeld. U leert het
werk van Frida Kahlo en haar Mexicaanse collega’s kennen te midden
van de politieke en kunstzinnige ontwikkelingen van haar tijd.
Programma
1 1920-1940. Het ontstaan van het surrealisme in Parijs, met o.a. 		
André Breton, Max Ernst en Dora Maar.
2 1821-1940. Geschiedenis van de Mexicaanse kunst en cultuur met
o.a. de kunstenaars Diego Rivera, Jose Posada, Saturnino Herran en
vroeg werk van Frida Kahlo.
3 1935-1950. Frida Kahlo, Mexicaans moderismo en de Europese 		
surrealisten in Mexico met o.a. Frida Kahlo, Leonora Carrington en
Remedios Varo.
4 1935-1950. Mexicaans modernisme, muralisme en fotografie met
o.a. Jose Clemente Orozco, Maria Izquierdo, Manuel en
Lola Alvarez Bravo.
5 1935-1950. Surrealisme en muralisme: invloed in Noord-Amerika
met o.a. Dorothea Tanning, Philip Guston en Jackson Pollock.

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

Actief muziek beluisteren
Cursusnummer
22WV-3D04
Docenten
Jan Kruimink
Cursusvorm
Werkcollege (5x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Woensdag 1 februari t/m
8 maart, 22 februari vervalt.
Menigeen hoort wel eens muziek op radio of televisie die herinnert
aan een feest, een ontmoeting, een vakantie of een andere
gebeurtenis uit het verleden. Die activiteit is in het geheugen
verbonden geraakt aan de muziek die er toen klonk; anders gezegd,
de activiteit en de beleving versterken het luisteren. Met dit
uitgangspunt is deze cursus opgezet.
Deze cursus heeft een andere opzet dan de gebruikelijke HOVO cursus
en vraagt een meer actieve deelname.

Tijd
10.00-12.00 uur
Cursusprijs
€ 123,50
Uiterste inschrijfdatum
18 januari 2022

Er wordt naar muziek geluisterd, terwijl er een activiteit gedaan
wordt in de vorm van kaartjes leggen, een steen doorgeven, iets
opschrijven of tekenen, maat tikken, turven, een quiz, enz.
De activiteiten zorgen ervoor dat er scherper wordt geluisterd.
Tegelijkertijd zijn de activiteiten gericht op het vergroten van de
kennis en vaardigheden van maat, ritme, toonhoogte, instrumenten,
structuur, betekenis en sfeer van muziek (algemene muziekleer).
Alles speelt zich af in een ongedwongen en ontspannen sfeer.
Voorkennis is niet nodig.
De muziek die wordt beluisterd is van alle tijden, van Janequin en
Beethoven tot en met Kraftwerk en Queen. Het is een kennismaking
met onbekende muziek en een verdieping van bekende muziek.
Programmamuziek – muziek met een verhaal of een beeld – heeft
de overhand. Er is een grote voorraad aan luistervoorbeelden, waaruit
de deelnemers ook zelf keuzes kunnen aangeven.

Jan Kruimink
deed de opleiding
Schoolmuziek B en de
dirigentenopleiding.
Hij was 38 jaar docent
muzikale vorming
aan de NHL Stenden
hogeschool.

winter-voorjaar 2022 • 49

assen - taal en literatuur

Goede boeken over slechte tijden
Cursusnummer
22WV-3D05
Docent
Prof. dr. Cornelius
Hasselblatt
Cursusvorm
Hoorcollege, 6 colleges, om
de week met uitzondering
van de eerste 2 colleges.
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.

Data
Vrijdag 28 januari, 4 en
18 februari, 4 en 18 maart,
1 april.
Tijd
11.00-13.00 uur
Cursusprijs
€ 145,00
Uiterste inschrijfdatum
14 januari 2022

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

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

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

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.
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Oude Boteringestraat 34
9712 GK Groningen
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Postadres
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9700 AB Groningen
Telefoon: (050) 363 65 97
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www.hovonoordnederland.nl

