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Voor u ligt de cursusgids met het aanbod voor de zomer en het najaar 2022. Na 
twee jaar Corona kijken we hoopvol uit naar een mooi HOVO studiejaar. We 
hebben geprobeerd een zo afwisselend mogelijk programma samen te stellen 
en hopen dat u een goede keuze kunt maken uit ons cursusaanbod.

Onze website en de Nieuwsbrief worden belangrijker
We gaan steeds meer gebruik maken van onze website en onze Nieuwsbrief om u 
te informeren over ons cursusaanbod.  In de Nieuwsbrief kondigen we het nieuwe 
cursusprogramma aan, ruim voordat de cursusgids bij u in de bus valt.     
Lezingen komen vaak niet meer in de cursusgids, maar staan alleen in de Nieuwsbrief. 
U kunt in uw account (bij ‘mijn gegevens’) aangeven of u de Nieuwsbrief al dan niet wilt 
ontvangen.  

Op onze site staat bij veel cursussen aanvullende informatie te lezen. Bijvoorbeeld over 
het collegeprogramma, over het cursusmateriaal of andere aanvullende informatie. 
Voordat u zich opgeeft is het dan ook verstandig om de informatie over de cursus nog 
even op de site door te lezen. 
Ook onverhoopte wijzigingen vindt u uiteraard terug op onze site. 
Op de site vindt u ook een ‘FAQ’ pagina waarin veel vragen over de inschrijfprocedure of 
het inloggen op uw account worden beantwoord.

Cursussen nog online? 
In de afgelopen tijd hebben we noodgedwongen kennis gemaakt met het fenomeen van 
de ‘Zoom’colleges. 
In de komende periode zullen we alle cursussen weer op locatie aanbieden. Zowel 
docenten als cursisten geven hieraan over het algemeen toch heel duidelijk de voorkeur.
Er zijn echter momenten, dat het fijn is als er tóch de mogelijkheid bestaat om een hele 
cursus of enkele colleges online te volgen. Voor een aantal cursussen hebben we daarom 
besloten om deze óók online aan te blijven bieden. 
 In de inhoudsopgave van deze gids kunt u zien welke cursussen in deze hybride vorm 
worden aangeboden.  
 
Geen bericht na inschrijven?
U kunt zich via de site inschrijven voor een cursus. U ontvangt dan per mail een bericht 
met de bevestiging van uw inschrijving. 
Ca. 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een mail met de cursusinformatie, 
waarin ook de locatie waar de cursus wordt gegeven, staat vermeld. 
Mocht u één week voor aanvang van de cursus nog niets hebben gehoord, wilt u dan 
contact met ons opnemen? (via mail of telefoon).

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

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

Bij het cursusprogramma zomer/najaar 2022
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Zomer



Cursusnummer
22Z-01

Docent
Dr. Tineke Looijenga

Cursusvorm
Hoorcollege met ruimte 
voor vragen en discussie

Data
Intensieve cursus, 2 blokken 
per dag op maandag 
20 en 27 juni en 4 juli.

Tijd
10.30-12.30 en 14.00-16.00 
uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
6 juni 2022

Dr. Tineke Looijenga 
studeerde Oude 
Germaanse Talen en 
Culturen aan de RUG. 
Haar onderzoek heeft 
zich later meer gericht 
op de archeologie en op 
de oudere geschiedenis 
van Europa.

In deze cursus bespreken we 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.

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. 
Tot hun culturele erfenis behoren rijk versierde stenen monumenten 
en sieraden. Hun Keltische taal is verwant aan het Welsh en Breton.  
De indrukwekkende beeldstenen van Gotland worden vergeleken met 
die van de Picten. De serie wordt afgesloten met een overzicht van de 
ontwikkeling van het schrift en voorbeelden van inscripties. 

Na de cursus kan men deelnemen aan een 1-daagse busexcursie naar 
Museum Burg Bederkesa. Zie hiervoor de informatie bij cursuscode 
22Z-1G01A.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
 

groningen - geschiedenis

6 Capita selecta 
Prehistorische Culturen in Europa            
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Cursusnummer
22Z-02

Docent
Prof. Bert Boekschoten

Cursusvorm
Twee lezingen  

Data
Donderdag 23 en 30 juni 
2022

Tijd
11.00-12.30 uur

Cursusprijs
€ 20,00

Uiterste inschrijfdatum
9 juni 2022

Prof. Bert Boekschoten 
is emeritus hoogleraar 
paleontologie en is 
sinds zijn emeritaat 
docent van vele 
Hovo-cursussen. 

Foto: Getatoeëerde schedel 
Orang Oetan/Symia satyrus, 
collectie Universiteitsmuseum 
Groningen.

Menselijke evolutie wordt driftig onderzocht, door archeologen, 
paleobiologen en nu ook door genetici. Nieuwe inzichten zijn 
onderwerp van de korte cursus. Vondsten wijzen erop dat de vroegste 
mensachtigen rond de Middellandse Zee, 6 miljoen jaar geleden, 
leefden. Vervolgens wordt de Neanderthaler besproken; is dat een 
‘soort mens’? Tenslotte brengt een dagexcursie naar Lelystad en 
omgeving ons op de sporen van 100.000 jaren mensachtigen in 
Nederland, van Neanderthaler- tot hunebedtijd.

In twee korte lezingen zal Bert Boekschoten dit steeds 
fascinerende onderwerp behandelen. Docent Prof. Bert 
Boekschoten, ooit leerling van de vermaarde Von Koenigswald,  
sluit hiermee een kwart eeuw betrokkenheid bij Hovo af.

Bij de lezingen wordt ook een excursie georganiseerd op 10 juni. 
U kunt zich hiervoor opgeven via cursus 22Z-02A. Informatie over 
deze excursie is alleen te vinden op de website.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

openingslezing - geschiedenis

Van wortel tot tak- over evolutie 
van de mens             
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Cursusnummer
22Z-03

Docent
Drs. Petra Bolhuis  

Cursusvorm
Hoorcollege met ruimte 
voor vragen en discussie 

Data
4 colleges, 2 colleges per 
week op maandag en op 
donderdag, 4, 7, 11 en 14 juli

Tijd
10.00 - 12.00 uur

Cursusprijs
€ 120,00

Uiterste inschrijfdatum
21 juni 2022

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

Er zijn altijd veel persoonlijke vragen over deze filosofe, wier 
leven en werk zo vervlochten zijn. Een zomercursus over haar vele 
briefwisselingen met Blucher en Jaspers en anderen. Het zal gaan 
over haar complexe relatie met Heidegger over haar moederland 
Duitsland en haar opvangland Amerika. 

In de vele cursussen die ik heb gegeven over Arendt stond altijd 
haar filosofie centraal. Zelf geloof ik dat filosoof en gedachtengoed 
niet echt te scheiden zijn, maar de nadruk lag altijd op haar 
gedachtengoed. In deze zomercursus staat echter de persoon Arendt 
centraal.

Uit de vele brieven die ondertussen zijn verzameld en uitgegeven 
en uit biografieën, ontstaat een beeld van een bijzondere, markante 
vrouw die midden in de grote gebeurtenissen van onze eeuw leeft. Ze 
ondergaat het niet alleen, maar denkt erover na en neemt stelling. In 
haar brieven is ook de groei zichtbaar van de jonge studente op zoek 
naar denkwijzen die haar richting geven, tot een persoonlijkheid waar 
de denkende wereld rekening mee moet houden. Haar relatie met 
Duitsland, Amerika en Israël komen aan de orde, evenals de relaties 
met de drie mannen die haar leven vormgeven; Heidegger, Blucher en 
Jaspers.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

online - filosofie

Een biografie ter aanvulling op haar werk 
Arendt, leven en liefdes in brieven            
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Cursusnummer
22Z-04

Docent
Dr. Henk Schoonhoven

Cursusvorm
Hoorcollege met ruimte 
voor vragen en discussie.  

Data
Intensieve cursus van 
5 colleges in één week, 
maandag 4 t/m vrijdag 
8 juli

Tijd
13.15-15.00 uur

Cursusprijs
€ 123,50

Uiterste inschrijfdatum
maandag 20 juni 2022

Dr. Henk Schoonhoven 
was universitair docent 
Griekse en Latijnse Taal 
en Cultuur aan 
de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij verzorgt 
al vele jaren cursussen 
voor HOVO Noord-
Nederland.

Met enige regelmaat wordt in de media aankondiging gedaan 
van een uitvoering van Orffs Carmina Burana. Toch omvat Orffs 
liederenkeuze niet de Carmina Burana zoals ze zijn overgeleverd 
in een middeleeuwse codex die in 1803 in het klooster van 
Benediktbeuren werd ontdekt: bijna 300 onbekende Middeleeuws-
Latijnse liederen en enkele passiespelen!

Deze tot aan de ontdekking onbekende poëzie is uitermate levendig 
en beeldend en van een aantal liederen zijn beroemde auteurs 
bekend. Ze getuigen van een fris en vitaal levensgevoel, zijn gevoelig 
of cynisch, komisch of tragisch. Het sarcasme op de verworden 
geestelijkheid klinkt als prelude op de kritiek van de Reformatie. De 
wisselvalligheid van het lot wordt benadrukt, de geneugten van 
dobbelspel en kroeg, de schoonheid van de lente, de zinnelijke liefde 
worden bezongen. Maar er zijn ook liederen met thema’s uit de 
Oudheid: over Dido en Aeneas, over de val van Troje.
Orff’s eigentijdse muzikale compositie (1935) heeft veel bijgedragen 
aan de populariteit van deze liederen maar hij heeft een eigen (nogal 
summiere) keuze en assemblage gemaakt rond de thema’s lot, lente, 
liefde, wereldse geestelijkheid.

De enige volledige edities met een vertaling zijn Duits, maar er zal 
naar worden gestreefd om ook zoveel mogelijk de Nederlandse 
vertaling te geven.

Programma
We lezen en analyseren een groot aantal van deze liederen (en dus 
meer dan alleen die van Orff!) in Duitse en/of Nederlandse vertaling. 
Van een aantal liederen zijn beroemde auteurs bekend, o.a. Walther 
von der Vogelweide, Petrus van Blois, Walter van Châtillon, Philip de 
Kanselier. Van enkele zullen we  de authentieke en/of gerestaureerde 
middeleeuwse muziek beluisteren. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

O Fortuna!            
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München is een van de interessantste en mooiste steden van 
Duitsland, vanwege zijn bewogen geschiedenis en uitzonderlijke 
culturele rijkdom. In de 19e eeuw krijgt de stad onder koning Ludwig 
I Europese allure en krijgt de bijnaam ‘Athene aan de Isar’.  In het 
kunstzinnige klimaat gedijt ook de literatuur: van bohèmiens tot 
elitaire schrijvers. 

Als belangrijkste stad van Zuid-Duitsland beleeft München alle 
(inter-)nationale historische ontwikkelingsfasen, van de laat-
middeleeuwse bloei en de (Contra-)Reformatie, de pronkzucht van 
de 18e- en 19e-eeuwse koningen tot de revolutie van 1918-19, de 
Weimarer Republik, het Derde Rijk en de wederopbouw. Tijdens de 
nazi-dictatuur wordt de stad niet alleen door Hitler tot ‘Hauptstadt 
der Bewegung’ verklaard, maar brengt ze ook de verzetsgroep ‘Die 
weiße Rose’ voort. Het naoorlogse München laat de moeizame en 
dikwijls onwillige verwerking van het verleden zien, en daarnaast 
een ongekende culturele en economische wederopbouw. Daarin 
geeft de combinatie van high-tech-industrie en landelijk-traditionele 
nijverheid aan München zijn bijzondere karakter.

Vanaf de 19e eeuw steekt München in cultureel opzicht Berlijn naar 
de kroon. Beroemd zijn de kunstverzamelingen in de Münchener 
musea en de Residenz, maar evenzeer bloeit de literatuur. 
Aangetrokken door het artistieke klimaat (en wellicht ook de 
‘Biergarten’) vestigen zich talrijke schrijvers en dichters in München. 
Aldus vormt zich een kleurrijke bohème, maar huisvest de stad ook 
elitaire poëziekringen en individuele auteurs. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - taal en cultuur

München, het ‘Athene aan de Isar ’

Cursusnummer
22Z-05

Docent
Drs. Michiel Hagdorn  

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

Data
Dinsdag en vrijdag 5, 8, 12 
en 15 juli 

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Uiterste inschrijfdatum
21 juni 2022

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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In februari 2022 stond Oekraïne plots in onze aandacht. Wie meer wil 
begrijpen over de achtergronden van deze door Rusland begonnen 
oorlog moet de geschiedenis in duiken: Uit Poetins ‘oorlogsverklaring’ 
mogen we opmaken dat geschiedenis en verschillende interpretaties 
daarvan in Oekraïne en Rusland ook onderdeel zijn van het conflict.

In deze korte cursus zullen de historische achtergronden van het 
huidige conflict worden geschetst.
Toen Poetin in februari 2022 de oorlog verklaarde aan Oekraïne, 
ontkende hij in zijn toespraak het zelfstandig bestaan van Oekraïne 
als natie. Oekraïne zou ondeelbaar zijn van Rusland en het bestaan 
van een Oekraïense staat zou een existentiële dreiging voor Rusland 
zijn.

Hoe anders ziet een Oekraïens perspectief er uit! In deze lezing is 
Oekraïne sinds mensheugenis een eigen natie die al ruim 300 jaar 
een vrijheidsstrijd tegen Rusland zou uitvechten. Daarbij zou het land 
getroffen zijn door terreur, etnische zuivering en verdunning en zelfs 
genocide.

De historische relatie tussen Oekraïne en Rusland is zéér complex. 
Oekraïne, dat letterlijk ‘grensland’ betekent’ en Rusland delen 
grote delen van hun geschiedenis. Beiden claimen in de 
middeleeuwen geboren te zijn in Kyiv (Rus. Kiev). Na hun “gedeelde” 
stichtingsmoment zijn Oekraïne en Rusland soms gescheiden wegen 
ingeslagen, maar soms ook weer samengekomen. Verschillende 
interpretaties over die momenten vormen één kern van het huidige 
conflict. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - geschiedenis

Grensland Oekraïne            
Cursusnummer
22Z-06

Docent
Dr. Nicolaas A. Kraft van 
Ermel 

Cursusvorm
Hoorcollege (3x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.

Data
Woensdag 6, 13 en 20 juli 

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 80,00

Uiterste inschrijfdatum
22 juni 2022

Dr. Nicolaas A. Kraft 
van Ermel is historicus 
gespecialiseerd 
in contemporaine 
geschiedenis van 
Rusland, Oekraïne en 
Polen.
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Cursusnummer
22Z-07

Docent
Dr. Andreas Wismeijer 

Cursusvorm
Hoorcollege (2x) met ruimte 
voor vragen en discussie.

Data
Tweedaagse cursus 
Maandag 29 en dinsdag 
30 augustus 

Tijd
9.30-16.30 uur

Cursusprijs
€ 200,00

Uiterste inschrijfdatum
 1 augustus 2022

Dr. Andreas Wismeijer 
geeft sinds enkele jaren 
colleges psychologie 
voor HOVO. Hij houdt 
zich vooral bezig met 
persoonlijkheids-
psychologie, sociale 
psychologie en 
evolutieleer.

De manier waarop wij naar de wereld kijken wordt onder andere 
gevormd door onze relaties met anderen. Tijdens deze cursus zullen 
we leren dat een groot deel van ons gedrag een sociale oorsprong 
heeft, zelfs wanneer we dat niet direct zien. 

Onderwerpen als hechting, sociale thermoregulatie en social 
baseline theory maken de invloed van anderen op ons psychologisch 
functioneren inzichtelijk. Ook zullen communicatiestijlen aan bod 
komen: kunt u goed inschatten hoe uw gesprekspartner het gesprek 
met u heeft ervaren? Waarom mijden we vreemden aan te spreken 
om de weg te vragen? Ook gaan we in op eenzaamheid en waarom 
sociale steun helpt om moeilijke situaties te verlichten, zowel op 
gedrags-, emotioneel en zelfs op neuraal niveau. Kortom, een cursus 
vol verbinding waarin veel psychologische onderwerpen naadloos 
samenkomen. Ik is voortaan wij!

Programma
• Social baseline theory
• Sociale thermoregulatie
• Effect van aanraking op stemming
• Psychologische hechting  
• Communicatiestijlen

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - mens en maatschappij

De sociale mens, van ik naar wij
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Groningen



Cursusnummer
22ZN-1G01

Coordinatie
Prof. dr. Cees Th. Smit 
Sibinga en Maarten 
Broekers 

Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.
 
Data
Donderdag 27 oktober t/m 
1 december.

Tijd
14.15-16.30 uur

Cursusprijs
€ 160,00

Uiterste inschrijfdatum
13 oktober 2022

Wij worden overspoeld door problemen: klimaatverandering door 
gebruik van fossiele brandstoffen, een crisis omdat gas onbetaalbaar 
wordt door de oorlog in Oekraïne. Maar zijn er ook lichtpuntjes? Onze 
voetballende filosoof wist het zeker: “Elk nadeel heb se voordeel”, 
maar welke zijn de kansen die energietransitie ons bieden?

Vanzelfsprekend moet de wereld gezond achtergelaten worden voor 
onze nazaten. Maar gaat dat lukken? Volgens het International Panel 
for Climate Change (IPCC) is het allang geen 5 minuten voor twaalf 
meer, maar een paar seconden. Er moet nu echt iets gebeuren om de 
opwarming van de aarde te stoppen:  minimaliseren van de uitstoot 
van broeikasgassen . Maar elke bedreiging is ook een buitenkans om 
het roer om te gooien en een aantal onrechtvaardigheden in onze 
samenleving recht te zetten. Zal dit ten koste gaan van onze welvaart? 
Niet noodzakelijkerwijs!  Waarde ontstaat doordat een persoon of 
samenleving iets nastrevenswaardig vindt. Dit zou zeker moeten 
gelden voor ons leefklimaat. Dus als wij het eensgezind aanpakken 
gaat het niet ten koste van onze welvaart, maar zal het ons welzijn 
verhogen.

Deze cursus biedt een caleidoscoop aan invalshoeken die structuur 
geven aan en inzicht geven in de uitdagingen die voor ons liggen.  
Deze cursus is georganiseerd vanuit een discussiegroep van de 
SAS (Senioren Academie Sociëteit). De groep bestaat uit emeritus-
hoogleraren aangevuld met deskundigen uit het aandachtsveld. 
De cursus bestaat steeds uit twee presentaties/colleges per middag, 
gegeven door 10 tot 12 docenten.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl 

groningen - algemeen-multidisciplinair 

Dilemma’s bij de Klimaataanpak en 
Energietransitie
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Cursusnummer
22ZN-1G02

Docent
Drs. Edward van der Tuuk 

Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 
 
Data
Maandag 19 september 
t/m 28 november, 
17 oktober vervalt.

Tijd
10:45 - 12:45 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
5 september 2022

Drs. Edward van 
der Tuuk studeerde 
sociale filosofie aan 
de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij verzorgt 
vele cursussen, voor 
HOVO en andere 
instellingen.

Het afgelopen decennium zijn we geconfronteerd met diverse crises: 
de banken-crisis, de euro-crisis, de klimaat-crisis en covid, om er een 
paar te noemen. Eén thema dat deze crises met elkaar verbindt is dat 
van de rechtvaardige samenleving. Elke crisis maakt een discussie los 
over hoe we erna alles anders gaan doen, en vooral rechtvaardiger. 

Rechtvaardigheid is een waarde die (net als vrijheid) iedereen 
onderschrijft; ja, is zelfs een intuïtie, die we delen met andere 
primaten. In onze moderne samenleving blijkt het echter knap 
ingewikkeld om overeenstemming te bereiken over wat we verstaan 
onder rechtvaardigheid. 

Enerzijds vinden we dat mensen vrije, autonome individuen zijn die 
hun eigen keuzes in het leven maken, en dus ook verantwoordelijk 
zijn voor de consequenties daarvan.  Anderzijds vinden we ook 
dat mensen een verplichting hebben naar hun medemens en het 
algemeen belang, en dat ze omgekeerd mogen rekenen op solidariteit 
als hun ongeluk hen niet aan te rekenen is als ‘eigen schuld’. 

Deze waarden staan echter vaak op gespannen voet met elkaar. In 
hoeverre is de ongelijkheid die ontstaat door het meritocratische 
beginsel (eigen verdienste) te rechtvaardigen? Moet in een 
democratische rechtstaat de wil van de meerderheid centraal staan, 
of de bescherming van de rechten van minderheden? En welke rol 
hebben burgers, overheid en bedrijfsleven in het vormgeven van 
de rechtvaardige samenleving? Dit zijn maar een paar vragen die 
illustreren dat er nogal wat haken en ogen zitten aan de praktische 
vertaling van ons rechtvaardigheidsgevoel.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - filosofie

De rechtvaardige samenleving
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Cursusnummer
22ZN-1G03

Docent
Drs. Gradus Florestein en 
drs. Petra Bolhuis
 
Cursusvorm
Hoorcollege (10x).

Data
Woensdag 21 september 
t/m 30 november, 
19 oktober vervalt.

Tijd
10.00-12.15 uur

Cursusprijs
€ 242,00

Uiterste inschrijfdatum
7 september 2022

Opmerkingen
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

Gradus van Florestein 
(1950) werkte voor 
zijn pensionering 
als psychiater en 
psychotherapeut.

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

Nussbaum legt in De breekbaarheid van het goede uit dat we 
door liefde en vriendschap, door onze binding aan unieke en 
onvervangbare mensen en situaties, kwetsbaar zijn voor lijden. Troost 
raakt aan individueel lijden, maar de cursus gaat over universele 
bronnen van troost. 

In de wereld waarin alles maakbaar lijkt kan troost uit het zicht 
verdwijnen en bestaat troost vaak uit advies  ‘wat te doen’. Maar hoe 
veel we ook kunnen in deze tijd, er blijft pijn en afscheid, tragische 
keuzes en de confrontatie met onze eigen sterfelijkheid. Corona heeft 
onze kwetsbaarheid misschien wat meer in het zicht gebracht. 

Michael Ignatieff schreef een boek waarin hij vormen van troost 
onderzoekt door de eeuwen heen. Hij leest filosofen, maar ook 
schrijvers, kunstenaars en politici komen aan het woord. Er is geen 
‘beste’ manier om troost te vinden. Troost is namelijk net als lijden 
tegelijkertijd universeel en hyperindividueel. 

Yalom schrijft in Tegen de zon inkijken dat veel troost zich afspeelt 
op de rand van de dood. Juist die sterfelijkheid van onszelf en van 
anderen, daar kunnen wij sterfelijke mensen maar moeilijk naar 
kijken. Yalom vergelijkt dat met ‘tegen de zon inkijken’. 

Gradus Florestein (psychiater) en Petra Bolhuis ( filosoof) benaderen 
het onderwerp vanuit hun eigen vakgebied en vullen waar nodig 
Ignatieff aan met andere teksten en ervaringen rond het thema 
troost.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl 

groningen - filosofie

Hoop en troost van filosofen en kunstenaars 
door de eeuwen heen 
Troost, als licht in donkere tijden
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Cursusnummer
22ZN-1G04

Docent
Drs. Petra Bolhuis

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

Data
Woensdag 21 september 
t/m 30 november, 
19 oktober vervalt

Tijd
13.15-14.30 uur

Cursusprijs
€ 242,00

Uiterste inschrijfdatum
7 september 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 werkzaam.

Na ‘Totalitarisme’ en ‘De menselijke conditie’ keert Arendt terug waar 
ze begon; bij het leven van de geest. Haar vraag: Welke handvatten 
biedt denken om een menswaardig leven vorm te geven?

De Verlichting, hoezeer Arendt die ook waardeert, heeft ons allemaal 
leren twijfelen aan wat aan ons denken wordt aangeboden. Hoe 
krijgen we, zonder het kritische deel van ons denken kwijt te raken, 
weer greep op een manier van kennisverwerving en reflectie die een 
gemeenschap kan dragen?

In haar laatste werk ‘Het leven van de geest’ keert Arendt terug naar 
de vraag ‘Wat is denken’? Haar inzet is het denken beschermen en 
koesteren als een gereedschap om tot moreel handelen te komen. 
Zij ziet het probleem van het niet-denken (gedachtenloosheid) voor 
het eerst tijdens het Eichmannproces en vraagt zich dan al af of deze 
vorm van gedachtenloosheid een bron van het kwaad kan zijn. Aan 
het eind van haar leven keert ze terug naar deze vraag en werkt het 
uit in wat haar laatste grote- en onvoltooide- onderzoek zal worden; 
het onderzoek naar het leven van de geest.

Deze cursus hoort bij een Hannah Arendt cyclus die bestaat uit 
‘Totalitarisme’, ‘De menselijke conditie’ en ‘Het leven van de geest’. 
Alle cursussen zijn los van elkaar te volgen. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl 

groningen - filosofie

Het leven van de geest, Deel 1 
Hannah Arendt, ‘Denken’
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Cursusnummer
22ZN-1G05

Docent
Drs. Arend Klaas Jagersma

Cursusvorm
Hoorcollege (10x) 

Data
Vrijdag 16 september t/m 
25 november, 21 oktober 
vervalt.

Tijd
14.15-16.00 uur 

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
2 september 2022

Drs. Arend Klaas 
Jagersma studeerde 
filosofie. Momenteel 
is hij werkzaam als 
zelfstandig onderzoeker 
en docent filosofie. 
Sinds 1996 verzorgt hij 
colleges voor meerdere 
hovo-instellingen..

In zijn alom geprezen Essays belicht Michel de Montaigne (1533-1592) 
op originele en eloquente wijze het veelzijdige en veranderlijke 
wezen van de mens. De in totaal 107 opstellen, waarvoor Montaigne 
als eerste de term ‘essais’, oftewel proeven of probeersels muntte, 
worden beschouwd als filosofische en literaire hoogtepunten van de 
Renaissance. 

In dit tijdperk greep men graag terug op de hoge idealen en de 
krachtige stijl van de grote schrijvers en denkers uit de klassieke 
oudheid, om aldus gehoor te geven aan de eveneens klassieke oproep 
‘ken uzelf’. Ook Montaigne is bovenal geïnteresseerd in de aard van 
de mens, waarover hij opheldering poogt te verschaffen door in 
het bijzonder zijn eigen persoon aan een nauwgezette analyse te 
onderwerpen. 

Zijn Essays bevatten talloze intrigerende zelfbespiegelingen, die 
aanleiding geven tot verrassende, tegendraadse en opvallend 
moderne inzichten. Steevast benadert Montaigne zijn onderwerp 
op eigenzinnige en autonome wijze, waarbij hij zich laat kennen als 
een ware vrijdenker, die zijn lezers aldus lijkt te willen aansporen 
om zelf na te denken en zich niet gemakzuchtig te voegen naar 
bestaande en gebruikelijke opvattingen. Met name zijn bereidheid en 
zijn vaardigheid om vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te 
belichten hebben hem de reputatie van tolerante en onafhankelijke 
denker bezorgd.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl 

groningen - filosofie

De Essays van Michel de Montaigne
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Cursusnummer
22ZN-1G06

Docent
Richard de vries

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

Data
Dinsdag 20 september t/m 
29 november, 18 oktober 
vervalt.

Tijd
11.15-13.00 uur  

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
6 september 2022

Richard de Vries 
studeerde geschiedenis 
aan de RUG. Hij gaf 
les in het voortgezet 
onderwijs. Momenteel 
houdt hij zich bezig 
met uiteenlopende 
historische activiteiten.

 

Geschiedenis wordt tegenwoordig anders gedoceerd dan voorheen 
het geval was. In deze cursus kijken we in 10 colleges naar de tien 
tijdvakken van de geschiedenis zoals die tegenwoordig worden 
onderwezen. Wat is er anders geworden?
Naast de inhoudelijke behandeling komen ook kritiekpunten op deze 
indeling aan de orde en wordt ingegaan op actuele discussies bij 
verschillende onderwerpen.

Deze cursus biedt een uitgelezen mogelijkheid om uw algemene 
kennis van de geschiedenis snel op te halen. Van de prehistorie tot 
de eenentwintigste eeuw. Van de groei van het Romeinse Rijk tot de 
eenwording van Europa. We gebruiken hiervoor de indeling van de 
geschiedenis in tien tijdvakken. Elk tijdvak wordt besproken aan de 
hand van vier tot acht bijzondere kenmerken. De benadering van het 
vak geschiedenis is daarmee anders dan vroeger: minder nadruk op 
jaartallen en losse feiten en meer op hoofdlijnen. Maar ook op de 
huidige benadering is inmiddels weer kritiek.  

Uiteraard krijgen ook hedendaagse discussies over het verleden een 
plek in de colleges. Kunnen we nog spreken van een Gouden Eeuw? 
Wat moeten we aan met de straatnamen in de zeeheldenbuurt? 
Iedere generatie verhoudt zich weer anders tot het verleden. De 
geschiedenis is een discussie zonder einde. Dat geldt ook voor het 
schoolvak.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - geschiedenis

Geschiedenis, een discussie 
zonder einde
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Cursusnummer
22ZN-1G07

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

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

Data
Donderdag 15 september 
t/m 24 november, 
20 oktober vervalt.

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
1 september 2022

Opmerkingen
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

Rusland is voortdurend in het nieuws. Dat is een eufemisme gezien 
de oorlog in Oekraïne. Maar wat weten we eigenlijk van de Russische 
geschiedenis? Rusland heeft zich in de loop der eeuwen in een 
isolement ontwikkeld. Dit heeft tot op de dag van vandaag grote 
gevolgen voor de relaties met het Westen. In deze cursus wordt 
de geschiedenis vanuit Russisch perspectief geanalyseerd waarbij 
voortdurend een verband wordt gelegd met de huidige Westers-
Russische crisis. 

Bij Rusland wordt vaak gedacht aan Vladimir Poetin. De oorlog in 
Oekraïne wordt niet voor niets Poetins oorlog genoemd. Dat is niet 
onlogisch aangezien hij al meer dan twintig jaar fungeert als het 
Russisch boegbeeld. Maar Poetin zelf haakt voortdurend aan bij de 
Russische geschiedenis om beleidsmatige argumentatie kracht bij 
te zetten. In de Russische geschiedenis zijn verrassende patronen 
zichtbaar: periodes van isolement werden altijd afgewisseld met 
decennia van samenwerking met het Westen. Maar was dat verschil 
zo groot? Of bleef Rusland in feite hetzelfde maar veranderden alleen 
de uiterlijkheden? 

De verschrikkingen in Oekraïne nopen tot een diepgaande analyse 
van de Russische geschiedenis. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? 
En waarom zijn het Westen en Rusland vandaag de dag zo van elkaar 
vervreemd geraakt?

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - geschiedenis

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

Van Rjoerik tot Poetin: 
de Isolementsgeschiedenis van 
Rusland
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Joegoslavië, dat ééns een groot deel van de Balkan besloeg, is 
uiteengevallen in talloze nieuwe staten. Dit ging gepaard met veel 
geweld: De treurige beelden van de val van Srebrenica staan in 
Nederland op ons netvlies gegrift. Ondanks onze eigen betrokkenheid 
begrijpen we er maar weinig van. In deze cursus besteden we daarom 
aandacht aan het veelvolkerenexperiment Joegoslavië.

Dit bijzondere experiment is verbonden met de twintigste-eeuwse 
geschiedenis: het was een antwoord op de spanning tussen 
Europese grootmachten én het opkomend nationalisme onder de 
kleinere volkeren. De kleine Zuid-Slaven (Serven, Kroaten, Bosniërs,  
Montenegrijnen en Slovenen) waren verspreid over de Habsburgse en 
Ottomaanse rijken én het onafhankelijke Servië. Dit spanningsveld 
is mede reden voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: 
de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger werd immers door een 
Bosnische Serviër vermoord.

Het uiteenvallen van zowel het Habsburgse als het Ottomaanse 
rijk na de Eerste Wereldoorlog betekende de start van het 
Joegoslavisch experiment: er kwam een Koninkrijk, dat meteen 
werd geconfronteerd met problemen met buurlanden én de interne 
etnische diversiteit.  De Tweede Wereldoorlog maakte aan dit 
‘eerste’ Joegoslavië een einde. Na de Duits-Italiaans-Hongaarse 
bezetting bevrijdden Tito’s Communistische partizanen het land: het 
Socialistische én Federale Joegoslavië was geboren. Dit gold als een 
van de verlichte Communistische staten en had een bijzondere positie 
in de Koude Oorlog. Uiteindelijk maakten economische problemen 
en etnische diversiteit in de jaren ‘90 een gewelddadig einde aan 
Joegoslavië.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

Cursusnummer
22ZN-1G08

Docent
Dr. Nicolaas A. Kraft van 
Ermel

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

Data
Donderdag 15 september 
t/m 24 november, 
20 oktober vervalt.

Tijd
10.00-12.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
1 september 2022

Opmerkingen
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

groningen - geschiedenis

Opkomst en ondergang van een 
experimentele veelvolkerenstaat
Joegoslavië

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

Cursusnummer
22ZN-1G09

Docent
Dr. Tineke Looijenga

Cursusvorm
Hoorcollege (6x)

Data
Woensdag 26 oktober t/m 
30 november.

Tijd
13.30-15.30 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
12 oktober 2022

Dr. Tineke Looijenga 
studeerde Oude 
Germaanse Talen en 
Culturen aan de RUG. 
Haar onderzoek heeft 
zich later meer gericht 
op de archeologie en op 
de oudere geschiedenis 
van Europa.

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

Al 500 jaar voor het begin van onze jaartelling duiken de Kelten op 
in de Griekse geschiedschrijving. Door de eeuwen heen komen de 
Kelten voor in Griekse en Romeinse geschriften als keltoi, galli en 
celtae.  Maar noch in etnisch, noch in politiek opzicht vormden de 
Kelten echter een eenheid. Toch blijkt uit hun materiële nalatenschap 
(archeologie) een gemeenschappelijke identiteit: een verwantschap 
die zich uitdrukt in een buitengewoon fraaie vormentaal waarmee 
aardewerk en metalen objecten werden versierd.  Kenmerkend zijn 
ook hun heuvelforten en de metaalbewerking.   De basis voor hun 
economische activiteiten lag in de winning van zout en ijzererts en 
handel.  

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

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

Keltische cultuurgeschiedenis: 
van Hallstatt tot Halloween
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De opzienbarende opkomst van 
een absolute wereldleider?
Het Nieuwe China in de 21ste eeuw

Jarenlang hebben Westerse leiders de overtuiging uitgedragen dat 
China de westerse wereld zou omhelzen. China zou net zo worden 
als ‘wij’. Maar de Chinese machthebber Xi Jinping heeft met die 
opvatting in de afgelopen tien jaar radicaal afgerekend. Onder 
zijn autocratische leiding heeft China zich niet ontwikkeld als een 
getrouwe kopie van het Westen, maar als een geduchte tegenspeler. 

In onze eeuw dreigt China het Westen op veel gebieden te 
overvleugelen. Is dit land nu bezig zich te ontwikkelen tot ‘de’ nieuwe 
hegemoon? En als dat zo is, wat merken wij dan daarvan?Dát zijn de 
centrale vragen van deze cursus.  

Om deze actuele vragen te kunnen beantwoorden, zullen we een 
overzicht geven van de misvattingen die er in het Westen over 
China bestaan. Ook besteden we aandacht aan de huidige en 
toekomstige identiteit van het land, zijn supersnelle economische en 
technologische ontwikkeling, de situatie rondom mensenrechten, de 
alleenheerschappij van de Communistische Partij, de kwestie ‘Taiwan’ 
en het indrukwekkende èn afschrikwekkende ‘Belt and Road’ initiatief 
van de regering. Tenslotte gaan we in op de verhouding tussen China 
en Rusland tegen de achtergrond van de oorlog in de Oekraïne. 

Al deze ontwikkelingen zullen afgezet worden tegen de hedendaagse 
sterkte en zwakte van de Verenigde Staten en de Europese Unie. Om 
kort te zijn: in deze cursus leren de deelnemers dat China niet alleen 
containers naar de rest van de wereld verscheept, maar ook zijn 
ideologie en machtsaspiraties!

(Deze cursus zal in de eerste helft van 2023 worden herhaald in 
Leeuwarden)

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - geschiedenis

Cursusnummer
22ZN-1G10

Docent
Prof. dr. Rien Segers 

Cursusvorm
Hoorcollege (8x) 

Data
Maandag 17 oktober t/m 
12 december, 31 oktober 
vervalt (let op, deze cursus 
begint in de herfstvakantie).

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
3 oktober 2022

Opmerking
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

Prof. dr. Rien T. Segers 
is Hoogleraar em. 
Bedrijfscultuur, m.n. 
van China en Japan 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij is 
regelmatig voor langere 
tijd gasthoogleraar in 
die twee landen. 
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Cursusnummer
22ZN-1G11

Docent
Drs. Ellen van der Vecht  

Cursusvorm
Hoorcollege (10x)

Data
Dinsdag 20 september t/m 
29 november, 18 oktober 
vervalt.

Tijd
10.00-12.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
6 september 2022

Opmerking
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

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. 

Vervolg op de cursus Vrouwen in 
de Kunst 16e-20e eeuw
Vrouwen in de moderne kunst          

Vrouwen in de moderne kunst: de moderne kunstgeschiedenis van 
de late 19e tot de vroege 21e eeuw aan de hand van de kunst van 
vrouwen.  

Tot eind 19e eeuw (en in sommige landen begin 20e eeuw) was het 
vrouwen verboden om academische kunstopleidingen te volgen. Met 
name in de 20e eeuw zijn er ongekend meer mogelijkheden gekomen 
voor kunstenaarschap en erkenning voor iedereen, zou je denken. 

Erkenning laat echter lang op zich wachten. Tot in de jaren 1970 
leerden we daarom de kunstgeschiedenis enkel via mannelijke 
voorbeelden. Dat er daardoor een schat aan prachtige kunst 
verborgen bleef, is inmiddels duidelijk dankzij de inspanningen van 
vele kunsthistorici die de kunstgeschiedenis met nieuwe kennis 
hebben bijgesteld. Nog steeds echter wordt kunst van vrouwen 
anders beoordeeld en minder waard gevonden dan kunst van 
mannen.

In de cursus doorlopen we de kunstgeschiedenis van de late 19e tot 
aan de vroege 21e eeuw. Doel is om de kunst van vrouwen bekender 
en ‘gewoner’ te maken. Waardoor we niet standaard aan Picasso 
denken bij moderne kunst, maar aan Dora Maar, of aan Jacoba van 
Heemskerk in plaats van Mondriaan. Kunst is gemaakt door mensen, 
die allen hun plek in de kunstgeschiedenis verdienen.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis
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Van de Oudheid tot en met de barok
De Westerse architectuurgeschiedenis 
deel 1

In veel culturen spelen bouwwerken een centrale rol: door religie, als 
monument of als uitdrukking van macht. Samenlevingen hebben zich 
dikwijls grote inspanningen getroost om deze bouwwerken tot stand 
te brengen.  

Het klassieke idioom van de Grieken wordt daarna in de Westerse 
bouwkunst voortdurend herhaald in steeds weer nieuwe varianten. 
De Romeinen introduceren de boogconstructie en het beton waardoor 
er nieuwe typen gebouwen ontstaan zoals de imposante badhuizen. 
De simpele ‘doos’ van de Romeinse basiliek ontwikkelt zich uiteindelijk 
tot de grote complexiteit van de gotische kathedralen waarbij het 
construeren van het gewelf dé grote opgave is.  

Kloosters zijn de centra van de vroege-middeleeuwen. Door de opkomst 
van de steden vanaf de 12e eeuw gaat men grote raadshuizen bouwen 
met enorme torens als focus van stedelijke trots. In het Italiaanse 
quattrocento worden de klassieke principes herontdekt en door de 
wedijver tussen de stadsstaten komt de renaissancebouwkunst tot 
grote bloei. Vervolgens heeft de contrareformatie van de 
16e eeuw grote consequenties en dat is de barok. Met Italië opnieuw 
als lichtend voorbeeld leidt die barok in heel Europa wel tot lokale 
varianten, maar is ook altijd direct herkenbaar als barok.      

In deze cursus analyseren we de bouwkunst vanaf de Oudheid tot 
en met de barok, inclusief islamitisch Spanje, in relatie tot de functie 
van architectuur en de historische ontwikkelingen. Verder besteden 
we aandacht aan bouwtechnieken en het inrichten van de openbare 
ruimte.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
 

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Cursusnummer
22ZN-1G12

Docent
Drs. Johan Holtrop

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

Data
Maandag 26 september 
t/m 7 november, 17 oktober 
vervalt.

Tijd
14.00-16.15 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
12 september 2022

Drs. Johan Holtrop 
is kunsthistoricus 
en werkt als docent 
voor  verschillende 
instellingen waaronder 
HOVO sinds 1996.
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Cursusnummer
22ZN-1G13

Docent
Drs. Miranda van Gelderen 

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

Data
Vrijdag 7 oktober t/m 
25 november, 21 oktober 
vervalt. 

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 167,00

Uiterste inschrijfdatum
23 september 2022

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

Onze fascinerende ontdekkingstocht door de kunstgeschiedenis 
voert langs een chronologisch overzicht van de belangrijkste 
ontwikkelingen in de beeldende kunst van de twintigste eeuw in 
West-Europa en Noord-Amerika. De cursisten leren de stijlkenmerken 
herkennen en de stromingen, stijlen en opvattingen worden 
geplaatst in de (kunst)historische context.

De dadaïsten ontwikkelen provocerende ideeën over kunst, uitgedrukt 
in nieuwe mediavormen zoals performance en ready-made, een kant-
en-klaar voorwerp dat tot kunst wordt uitgeroepen. Met Fietswiel op 
een krukje uit 1913 laat Duchamp de toeschouwer zich afvragen wat 
kunst is. Hij verruilt de esthetiek voor het idee en legt de basis voor 
conceptuele kunst. 

Na de tweede wereldoorlog verschuift het artistieke centrum van 
Parijs naar New York, waar belangrijke Europese kunstenaars heen 
zijn gevlucht. Het abstract expressionisme ontstaat en in West-
Europa komt de CoBrA beweging op. Popart kunstenaars kiezen de 
gecommercialiseerde samenleving als uitgangspunt. Minimalisten 
reduceren het kunstobject tot een materieel gegeven en in de 
conceptuele kunst wordt de gedachte, het concept het eigenlijke 
kunstwerk. Is de kunst dood?
Postmodernisten vervagen de grens tussen kunst en kitsch. Koons 
exposeert in het museum stofzuigers in een perspexvitrine, Scholte 
beschouwt het copyright als een totalitaire maatregel en Hirst komt 
met een haai op sterk water. Waar gaat dat naar toe?

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Van Duchamp tot en met Koons
Overzichtscursus 
Moderne beeldende kunst, deel 3          
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Italiaanse bomen in het Netflix-bos

Op Netflix is het Italiaanse aanbod overweldigend, bijna 
intimiderend. In acht colleges worden de cursisten wegwijs 
gemaakt in dit enorme bos zodat de bomen weer zichtbaar 
worden. Uitgaande van verschillende thema’s zal uw docente 
achtergrondinformatie verschaffen over een aantal titels opdat de 
cursisten hun keuzes weloverwogen en makkelijker kunnen bepalen. 

Er valt nogal wat te zien. Onder andere: klassieke films van 
beroemde regisseurs uit de periode 1960-2000, documentaires 
over historische gebeurtenissen en actuele ontwikkelingen, (al dan 
niet harde) criminele series, Commissario Montalbano, interviews 
met (ex-) mafialeden, pulp (want ook dat staat er op, althans in de 
optiek van de docente), bestsellers (zoals de films van Sorrentino), 
nieuwe films en series die speciaal voor Netflix werden gemaakt, 
familiegeschiedenissen, documentaires over het culinaire leven in 
Italië ... kortom, stof genoeg! 

Natuurlijk wordt de cursisten ruimte geboden voor eigen inbreng. 
We gaan ervaringen delen, maar de tijd zal vooral besteed worden 
aan het schetsen van de cultureel-historische context waarin de films 
werden gemaakt en aan de makers. In iedere les zal een selectie van 
drie of vier fragmenten worden getoond. U kunt achterover leunen en 
eventueel thuis verder kijken. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Cursusnummer
22ZN-1G14

Docent
Drs. Maaike Dicke 

Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.

Data
Dinsdag 27 september t/m 
22 november, 18 oktober 
vervalt.

Tijd
15.15-17.00 uur

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
13 september 2022

Drs. Maaike Dicke is
docente Italiaanse taal
en cultuur aan de RUG. 
Zij heeft een vertaal-
bureau en geeft 
privélessen ‘Italiaans 
op maat’.

najaar 2022 • 29

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/419-italiaanse-bomen-in-het-netflix-bos


groningen - mens en maatschappij

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

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

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

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

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

Eenheid in verscheidenheid of 
onoverbrugbare verschillen?
Etnische minderheden in China

 

Cursusnummer
22ZN-1G15

Docent
Dr. Peter Druijven

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

Data
Maandag 24 oktober t/m 
28 november.

Tijd
14.15-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
10 oktober 2022

Dr. Peter Druijven 
was als docent 
en onderzoeker 
werkzaam bij de 
Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen van 
de RUG. 
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Van Markowitz tot Covid-19
Moderne financieringstheorie

U wordt op intuïtieve wijze ingevoerd in begrippen van de “moderne 
financieringstheorie”. De docent bespreekt netto contante waarde, 
risico en rendement, call- en putopties, financiële irrelevantie, 
efficiënte markten, agentschapskosten en asymmetrische informatie. 
Deze ideeën worden toegepast op de ondernemingsfinanciering en 
op wat dat voor u kan betekenen. Daarbij gaat de docent ook in op 
(eigen) empirisch onderzoek. 

De moderne financieringstheorie heeft Nobelprijswinnaars in de 
economie opgeleverd, zoals Markowitz, Modigliani, Miller, Sharpe, 
Merton, Scholes en Fama. De fundamentele inzichten van deze 
economen leidden tot begrippen als diversificatie, systematisch 
risico, irrelevantie, efficiënte markten en tot praktisch uitvoerbare 
optieprijsberekeningen. 

Hun ideeën worden uitgelegd, evenals die van mogelijke winnaars 
in 2022 zoals Jensen (agentschapstheorie) en Myers (asymmetrische 
informatie). Hun inzichten worden in de colleges vertaald naar de 
praktijk van de ondernemingsfinanciering én naar wat ze voor u 
kunnen betekenen. Dit leidt bijvoorbeeld tot het inzicht dat wij 
privé niet makkelijk geld kunnen verdienen op de aandelenbeurzen 
tenzij we risico accepteren. Wel kunnen we leren van anderen en van 
empirisch onderzoek. 

De docent wil u daarbij leren financieel-empirisch onderzoek 
zelfstandig te begrijpen. Hierbij zal hij ingaan op eigen onderzoek 
naar beursgangen (IPOs en ICOs), buitenlandse overnames, 
dividenden, negatieve rentevoeten, en effecten van COVID-19 op 
Europese bedrijven. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
 

groningen - mens en maatschappij

Cursusnummer
22ZN-1G16

Docent
Dr. Henk von Eije

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

Data
Woensdag 14 september 
t/m 12 oktober.

Tijd
10.30-12.15 uur

Cursusprijs
€ 125,00

Uiterste inschrijfdatum
31 augustus 2022

Dr. Henk von Eije 
was Universitair 
Hoofddocent 
Financiering aan 
de Universiteit van 
Groningen.
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In deze overzichtscursus zullen ter gelegenheid van het 175e sterfjaar 
van Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) en zijn zus Fanny 
Hensel-Mendelssohn (1805-1847) de levens en de loopbanen van 
beide componisten parallel worden verkend en zullen er werken van 
beiden worden besproken en beluisterd.

Nog voor zijn 20e levensjaar schreef Mendelssohn al diverse werken 
waarin vlekkeloos handwerk, een verbazingwekkende muzikale 
fantasie en een verbluffende trefzekerheid hand in hand gingen.
Maar niet alleen Mendelssohn was rijk getalenteerd: ook zijn vier jaar 
oudere zus Fanny (1805-1847) was een groot muzikaal talent, zoals de 
huidige muziekwereld steeds meer ontdekt. 
Reden genoeg om in het jaar 2022 het 175e sterfjaar van zowel 
Felix Mendelssohn als Fanny Hensel-Mendelssohn aan te grijpen voor 
een programma over het leven en het werk van beiden.

De insteek van de cursus is de cursist in te leiden tot de rijkdom 
van de muziek van Felix Mendelssohn-Bartholdy en Fanny 
Hensel-Mendelssohn en deze in perspectief te plaatsen door 
muziekhistorische, muziektheoretische, muzieksociologische of 
bijbels-theologische aspecten ervan te belichten. Eenmaal wegwijs 
gemaakt in het oeuvre van beide componisten, kunt u nadien op 
eigen kracht de ontdekkingstocht  voortzetten.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

Leven en werk van Felix Mendelssohn-
Bartholdy en Fanny Hensel-Mendelssohn
Eenheid in verscheidenheid

 

Cursusnummer
22ZN-1G17

Docent
Dr. Marcel S. Zwitser

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

Data
Woensdag 21 september 
t/m 30 november, 
19 oktober vervalt.

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
7 september 2022

Dr. Marcel S. Zwitser 
studeerde muziek-
theorie en muziek-
wetenschap en 
promoveerde op 
een interdisciplinair 
proefschrift muziek-
wetenschap en 
theologie. Sinds 2000 
verzorgt hij cursussen 
voor HOVO.

groningen - muziek en theater
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Plaats, omstandigheden en functie van 
Mozarts vrijmetselaarscantates
Vrijmetselaar Mozart

Wij besteden aandacht aan de enthousiaste vrijmetselaar Mozart 
en dan vooral aan zijn vrijmetselaarscantates. We zullen daarvoor 
primair de politieke en ‘spiritueel-religieuze’ omstandigheden 
ten tijde van zijn vrijmetselaarschap belichten, dus de idee- en 
cultuurgeschiedenis, maar ook de oorsprong en ontwikkeling van het 
fenomeen Vrijmetselarij.

Mozarts maçonnieke cantates geven een uniek inzicht in de politieke 
omstandigheden waarin de Weense loges moesten werken onder 
de verlichte monarch Joseph II. Ook de spiritueel-filosofische 
aspecten komen er duidelijk in naar voren: politieke en religieuze 
verdraagzaamheid, ook al door vrijmetselaar Lessing in zijn toneelstuk 
Nathan der Weise ten tonele gebracht. Maar ook Beethovens 
Trauerkantate auf den Tod Kaisers Joseph II (1790) met de indringende 
aria  Da stiegen die Menschen an’s Licht geeft uiting aan de strijd 
tegen onwetendheid en fanatisme (ook Beethoven had intensieve 
contacten met vrijmetselaren in Bonn).

Op 30 september 1791, vindt in Wenen de première plaats van 
Die Zauberflöte, een opera met overduidelijke maçonnieke 
thematiek en het is al direct een eclatant succes: in oktober 1791 de 
vierentwintigste opvoering. Maar al snel wordt het stuk in München 
op de (Beierse) katholieke Index van verboden werken gezet. Zat dan 
in die opera een ‘gevaarlijke’ dubbele bodem?

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
  

Cursusnummer
22ZN-1G18

Docent
Dr. Henk Schoonhoven 

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

Data
Vrijdag 7 oktober t/m 
18 november, 21 oktober 
vervalt.

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
23 september 2022

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

groningen - muziek en theater
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De thermodynamica werd in de 19de eeuw ontwikkeld, deels 
ingegeven door het streven om de al eerder ontwikkelde 
stoommachine efficiënter te maken. De equivalentie van warmte, 
arbeid en energie werd onderkend en vastgelegd in de eerste 
hoofdwet van de thermodynamica. Tevens werd duidelijk dat alle 
processen in de natuur gedreven worden door de toename van de 
wanorde: de tweede hoofdwet van de thermodynamica.  Populair 
gezegd: Bij alles wat er gebeurt wordt de wanorde groter.

Op grond van de tweede hoofdwet voorspelde de Engelse 
natuurkundige Lord Kelvin dat het heelal in enig stadium de 
entropiedood zou sterven:  Uiteindelijk - gelukkig duurt dat nog 
even - is er alleen nog maar chaos. Voor toestanden van hoge orde en 
dus lage entropie, zoals bijvoorbeeld levende wezens, of meer in het 
algemeen de biosfeer, kan daarin natuurlijk geen plaats meer zijn. 
Verbazingwekkend bij dit alles is dat tijdens de afgelopen honderden 
miljoenen jaren zich op aarde een steeds complexere biosfeer heeft 
ontwikkeld. Hoe verhoudt zich dat met de tweede hoofdwet….?  

In dit college wordt een overzicht van de thermodynamica geboden. 
We zullen ingaan op de hoofdwetten van de thermodynamica. 
We kijken naar de statistische achtergrond van deze wetten en er 
zullen een aantal praktische toepassingen worden behandeld. Ook 
aan de historische ontwikkeling wordt enige aandacht besteed en 
uiteindelijk zullen we de uitspraak van Lord Kelvin nader onder de 
loep nemen. 

Bij het college is enige wiskunde (differentiëren, integreren, logaritme, 
e-macht) nodig die traditioneel in de hogere klassen van HBS-B  of 
Gymnasium-B aan de orde kwam. Ook aan deze wiskunde zal de 
nodige aandacht worden besteed. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

Thermodynamica

groningen - natuurwetenschap

Cursusnummer
22ZN-1G19

Docent
Dr. Frank J. van Steenwijk

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

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

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
9 september 2022

Dr. Frank J. van Steenwijk 
was  docent bij de 
Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen 
aan de RUG. Hij geeft 
al een aantal jaren 
colleges bij HOVO 
Noord-Nederland.
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Van ons Zonnestelsel naar de Oerknal
Inleiding in de sterrenkunde

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

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

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

Deze cursus kan uitstekend dienen als achtergrondinformatie bij 
stukken in de krant over sterrenkunde. Naast belangstelling voor de 
Sterrenkunde is een basale kennis van de natuurkunde in de breedste 
zin nodig om de cursus goed te kunnen volgen. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - natuurwetenschap

Cursusnummer
22ZN-1G20

Docenten
Dr. Paul Wesselius
Drs. Jan de Boer 

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

Data
Maandag 3 oktober t/m 
14 november, 17 oktober 
vervalt.

Tijd
14.00-16.00uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
19 september 2022

Dr. Paul Wesselius 
studeerde sterrenkunde 
in Amsterdam. 

Drs. Jan de Boer 
studeerde in Groningen 
sterrenkunde. 
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We leerden in eerdere cursussen de letters van stenen te lezen. 
Nu volgt het hele verhaal van de stenen, de geschiedenis van 
de aarde met toenemende nadruk op West Europa en Nederland. 
Grote aardkundige gebeurtenissen uit gesteenten worden toegelicht. 
Deze cursus kan ook op zichzelf worden gevolgd. 

In deze cursus komen het ontstaan van het universum, het zonnestelsel 
en de aarde aan de orde. Vervolgens kijken we nader naar het ontstaan 
van de aardkorst en het vulkanisme daarop. Aardkorstplaten bewegen 
ten opzichte van elkaar. De huidige geografie is onvoldoende om het 
verleden van de aarde te beschrijven. Daarvoor is paleogeografie 
nodig. Van het Precambrium, 84% van de aardgeschiedenis, worden 
de belangrijkste gebeurtenissen opeenvolgend besproken: het 
ontstaan van de atmosfeer, de oceanen, het leven en de ontwikkeling 
daarvan. Ook de wereldwijde paleogeografie van het Paleozoïcum 
komt aan de orde en daarna die van het Atlantische gebied in het 
Mesozoïcum. 

We zien Europa ontstaan in het Kenozoïcum en verleggen tenslotte 
de nadruk naar het Noordzeegebied en naar Nederland. 

Het hele verhaal vertelt u op wat voor aarde u leeft en de positie van 
de mens daarop. Het is een oefening in nederigheid.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

 

Cursusnummer
22ZN-1G21

Docent
Dr. Tom J.A. Reijers 

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

Data
Maandag 5 september t/m 
17 oktober (bij deze cursus 
staat geen herfstvakantie 
ingepland).

Tijd
14.00-16.30 uur

Cursusprijs
€ 167,00

Uiterste inschrijfdatum
22 augustus 2022

Dr. Tom J.A. Reijers was 
exploratie-geoloog voor 
Shell.
Hij geeft tegenwoordig 
HOVO-cursussen 
alsmede gastlessen op 
middelbare scholen.

groningen - natuurwetenschap

Geschiedenis van de aarde
Stenen kunnen spreken - 3

550 Ma
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Cursusnummer
22ZN-1G22

Docent
Drs. Gerry Mulder  

Cursusvorm
Werkcollege (10x)

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

Tijd
13.00-15.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
13 september 2022

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 2022 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.Als 
u een redelijke basiskennis van de Latijnse grammatica en syntaxis 
hebt, kunt u zonder enig bezwaar aanschuiven bij de reeds bestaande 
groep enthousiastelingen! Onze oud-gymnasiasten merken tot hun 
vreugde dat hun oude “ vergeten” kennis weer komt opborrelen! U 
weet meer dan u denkt!

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

groningen - taal en literatuur

Vervolgcursus 
Latijn
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Cursusnummer
22ZN-1G23

Docent
Drs. Michiel Hagdorn  

Cursusvorm
Hoorcollege (9) met ruimte 
voor vragen en discussie.

Data
Donderdag 6 oktober t/m 
1 december, let op, er is 
geen herfstvakantie tijdens 
deze cursus.

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 211,00

Uiterste inschrijfdatum
22 september 2022

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

Kafka’s oeuvre lijkt ‘vanuit het niets’ geschreven, zo raadselachtig is het. 
Maar in werkelijkheid biedt Kafka ontstellend scherpe tijdsportretten: 
verhalen als ‘Die Verwandlung’ (de gedaanteverwisseling) en de roman 
‘Der Proceß’ behandelen sociale omstandigheden, psychologische en 
filosofische omwentelingen (Freud, Nietzsche) en het jodendom aan het 
begin van de 20e eeuw.   

Tijdens Franz Kafka’s leven (1883-1924) voltrekken zich sociale en 
levensbeschouwelijke omwentelingen, die bij tallozen leiden tot 
psychische en existentiële onzekerheid. De baanbrekende werken 
van Nietzsche en Freud krijgen enorme invloed en kunst en literatuur 
experimenteren met nieuwe vormen. Franz Kafka verbeeldt deze crisis 
en verbindt die met een indringende reflectie op de joodse religieuze 
traditie: in een klein maar wonderlijk oeuvre, een van de invloedrijkste 
literaire uitingen van de 20e eeuw.

De cursus geeft aandacht aan de belangrijkste achtergronden 
van Kafka’s werk. Kafka’s leven en persoonlijkheid, de kijk op de 
psycho-analyse van Freud; het politiek-sociale klimaat van Midden-
Europa en Praag; het nationalisme, de positie van de joden en het 
(cultuur-)zionisme; het expressionisme en de joodse kabbalistische 
verteltradities; Nietzsche, Décadence en de crisis van menselijke 
waarden.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
 

groningen - taal en literatuur

Een raadselachtig oeuvre: 
achtergronden en begrip
Franz Kafka
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groningen - taal en literatuur

Hoe ziet het huidige Franse literaire landschap eruit? Tussen traditie 
en vernieuwing hebben de laatste vijfentwintig jaar talentvolle 
nieuwe schrijvers hun stempel gedrukt op de literatuur en zijn er 
nieuwe literaire vormen ontstaan.  In deze cursus - waar theater en 
poëzie niet aan bod komen - worden twintig auteurs behandeld 
die behoren tot de meest toonaangevend voor de hedendaagse 
Franstalige literatuur.      

Na jaren van intellectueel elitaire werken is sinds vijfentwintig jaar 
de Franse literatuur sterk veranderd. Elk jaar verschijnen honderden 
nieuwe Franse romans, récits en korte verhalen. Naast de vier 
zwaargewichten – Nobelprijswinnaars Patrick Modiano en 
J.M.G. Le Clézio, de grande dame van de autobiografie Annie Ernaux 
en de controversiële Michel Houellebecq – zijn er veel interessante 
jonge of minder jonge schrijvers bezig. Schrijvers die midden in hun 
tijd staan, grote maatschappelijke, politieke, historische, culturele 
vraagstukken aanpakken en daarnaast ook taalkunstenaars en 
subtiele analisten. 

Programma
1 Twee Nobelprijswinnaars: Patrick Modiano, 
 Jean-Marie Gustave Le Clézio.
2 Écriture de soi, autobiografische variaties: Annie Ernaux, 
 Édouard Louis.
3 Seismografen van onze tijd: Michel Houellebecq, Virginie Despentes.
4 Provincie en platteland: Nicolas Mathieu, Marie-Hélène Lafon.  
5 Taalstilisten: Jean Echenoz, Eric Vuillard, Marie Ndiaye.
6 Nog drie opmerkelijke schrijvers: Laurent Mauvignier, 
 Maylis de Kerangal, Marie Darrieussecq.
7 Literaire non-fictie: Emmanuel Carrère, Sorj Chalandon. 
 Populaire verhalenvertellers: Pierre Lemaitre, Leïla Slimani.
8 Overzeese stemmen: Alain Mabanckou, Patrick Chamoiseau. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
  

 

Cursusnummer
22ZN-1G24

Docent
Drs. Alberte Roué

Cursusvorm
Hoorcollege (8x) 

Data
Donderdag 6 oktober t/m 
1 december, 20 oktober 
vervalt.

Tijd
13.15-15.00 uur

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
22 september 2022

Drs. Alberte Roué 
was verbonden aan 
de afdeling Frans 
bij de RUG. Ze gaf 
daar colleges Franse 
taalvaardigheid en 
cultuur.

Springlevend en divers 
Hedendaagse Franse literatuur
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groningen - taal en literatuur

Filosoferen over taal vanuit een ander perspectief
Schoonheid en magie van 
de Finoegrische talen

Jacob Grimm, de beroemde taalkundige en sprookjesverzamelaar, 
noemde Fins een van de mooiste talen ter wereld met een perfecte 
vorm. Fins en daarmee verwante talen verschillen inderdaad 
fundamenteel van onze Indo-Europese talen. En dat roept boeiende 
vragen op over taalontwikkeling, taalcontacten en de invloed van 
taal op het denken. 

In deze hoorcolleges worden vele kanten van het onderwerp taal 
besproken. Het bestaande taalonderzoek gaat meestal over onze 
Indo-Europese talen. Daarom komen hier juist veel voorbeelden uit 
de Finoegrische taalfamilie voor, om u net als Grimm kennis te laten 
maken met de schoonheid van o.a. het Fins en uw visie te verdiepen.

We zullen bekijken hoe talen ontstaan en hoe ze zich ontwikkelen, 
enerzijds door interne oorzaken, anderzijds door taalcontacten. Een 
bekende kwestie is bijvoorbeeld dat we woorden uit andere talen 
overnemen. Waarom gebeurt dat? En ‘verloedert’ een taal daardoor?
Een andere basale vraag is of taal uniek is voor de mens. Voor een 
antwoord zullen we mede naar dierentalen kijken. Ook onderzoeken 
we of taal ons denken bepaalt. Denken Finnen en Esten anders 
dan Nederlanders? Als achtergrond komen stukjes historische 
en vergelijkende taalkunde ter sprake. De cursisten worden 
aangemoedigd ook hun eigen taalkennis en -achtergrond in te 
brengen.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

Cursusnummer
22ZN-1G25

Docent
Prof. dr. Cornelius 
Hasselblatt

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

Data
Donderdag 27 oktober t/m 
1 december. 

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
13 oktober 2022

Prof. dr. Cornelius 
Hasselblatt was 
hoogleraar Finoegrische 
talen en culturen aan 
de Rijksuniversiteit 
Groningen. 
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groningen - taal en literatuur

Uw losse herinneringen kunnen een samenhangende autobiografie 
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 krijgt u handreikingen om uw 
teksten te ordenen.      

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

U krijgt iedere week een opdracht die u prikkelt uw eigen verhaal te 
schrijven. De teksten van alle cursisten worden in de groep besproken 
en u leert niet alleen van de docent, maar ook van uw medecursisten! 
Natuurlijk krijgt u technische aanwijzingen van uw docent. U kunt 
meedoen aan deze cursus als u al eerder een schrijfcursus heeft 
gevolgd. Ook als u graag wilt kennismaken met autobiografisch 
schrijven bent u van harte welkom!

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

Cursusnummer
22ZN-1G26

Docent
Marleen Diepeveen  

Cursusvorm
Werkcollege (10x)

Data
Woensdag 21 september 
t/m 30 november, 
19 oktober vervalt.

Tijd
10.30-12.00 uur

Cursusprijs
€ 295,00

Uiterste inschrijfdatum
7 september 2022

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

Hoe brengt u samenhang in uw autobiografie?
Vervolgcursus levensverhaal
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groningen - taal en literatuur

Als u het leuk vindt om korte verhalen te schrijven, is deze cursus iets 
voor u! In de cursus leert u verschillende technieken om de lezer te 
boeien. Een foto, een pakkende beginzin of een opmerkelijke situatie 
kunnen uitgangspunt zijn voor uw verhaal.      

Iedere week neemt u een schrijfopdracht mee naar huis. U schrijft 
thuis uw verhaal. Tijdens de cursusochtend luisteren docent en 
medecursisten naar wat u heeft geschreven. Zo merkt u meteen hoe 
uw tekst overkomt. Houden de luisteraars hun adem in, benieuwd 
naar de afloop; lachen ze om uw humoristische verhaal? Inspirerend 
is het, om te horen hoe een en dezelfde opdracht bij iedere cursist 
tot een heel ander verhaal leidt!In deze cursus oefent u, aan de 
hand van schrijfopdrachten, hoe u dingen, dieren en mensen zó kunt 
beschrijven dat de lezer ze voor zich ziet. U leert hoe u een personage 
karakter kunt geven. En u leert een goede dialoog schrijven. De 
technieken die hierbij horen, komen volop aan bod. 

Deze cursus is heel geschikt voor beginnende schrijvers, maar zeker 
ook voor mensen die al eens een (autobiografisch) verhaal hebben 
geschreven.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl

Cursusnummer
22ZN-1G27

Docent
Marleen Diepeveen  

Cursusvorm
Werkcollege (10x)

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

Tijd
10.30-13.00 uur

Cursusprijs
€ 295,00

Uiterste inschrijfdatum
13 januari 2022

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

Technieken om beter te leren schrijven!
Hoe schrijf ik een goed verhaal?
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Leeuwarden



leeuwarden - filosofie  

Perspectieven op geluk vanuit de Oosterse en 
Westerse filosofie
Levensfilosofie

In materieel opzicht hebben we het nog nooit zo goed gehad als in 
de afgelopen 50 jaar.En dat vindt zijn weerslag in ons welbevinden: 
uit de ‘World Happiness Database’ blijkt datin Nederland het ‘bruto 
nationaal geluk’ in de top 10 staat. Maar wat betekent dit eigenlijk?
Natuurlijk, vrijheid en welvaart zijn belangrijke voorwaarden voor 
individuele geluksbeleving.Maar deze opvatting van geluk kent zijn 
beperkingen: existentiële levensvragen overfundamentele waarden 
maken er geen deel van uit.

Terwijl China en India zich in hoog tempo ontwikkelen tot moderne 
economieën, zoeken veel westerlingen juist inspiratie in de oosterse 
filosofie. Deze filosofie lijkt een levenswijze te propageren die ons 
westerlingen vreemd is. Maar ook de westerse filosofie blijkt een 
rijke bron voor inspiratie als het gaat om bezinning en zingeving. 
Sterker nog: er zijn interessante dwarsverbanden te vinden tussen 
de oosterse en westerse filosofie. We kampen immers nog steeds 
met dezelfde soort levensvragen als mensen uit het verleden. De 
moderne wetenschap is niet ontworpen om antwoord te geven op 
levensvragen. De filosofie, zowel oosterse als westerse, houdt zich 
daarentegen vanaf haar prille begin bij uitstek bezig met de vraag 
hoe vorm en inhoud te geven aan het leven. Elementen uit die oude 
filosofie zien we vandaag de dag dan ook terug in bijvoorbeeld 
mindfulness, positieve psychologie en cognitieve gedragstherapieën.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
 

Cursusnummer
22ZN-2F01

Docent
Drs. Edward van der Tuuk

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

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

Tijd
10.45-12.45 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
8 september 2022

Drs. Edward van 
der Tuuk studeerde 
sociale filosofie aan 
de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij verzorgt 
vele cursussen, voor 
HOVO en andere 
instellingen.
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leeuwarden - geschiedenis 

Dankzij de Romeinen ging de Griekse beschaving (filosofie, letteren, 
beeldende kunsten etc.) niet ten onder: zoals de dichter Horatius 
(levend onder keizer Augustus) schreef: ‘Het overwonnen Griekenland 
overwon zijn onbeschaafde overwinnaar en bracht kunsten en 
wetenschappen in het boerse Latium’. En West-Europa heeft zijn 
wortels in het Imperium Romanum.     

Alexander de Grote bewerkte door zijn verovering van het Perzische 
rijk een gigantische schaalvergroting van de Griekse macht en cultuur: 
een fase die het hellenisme wordt genoemd. Na zijn dood (323 v.Chr.) 
viel zijn rijk uiteen.In 146 v.Chr. wordt Griekenland een Romeinse 
provincie en het Egyptische rijk van de (Griekse) Ptolemaeën valt 
in 31 v.Chr. in handen van de Romeinen als Cleopatra en Antonius 
zelfmoord plegen.

De organisatie van het Romeinse rijk waarborgde het doorgeven van 
de Griekse culturele waarden (via Middeleeuwen en renaissance) 
tot aan onze tijd. Daarnaast hebben de Romeinen op hun cultuur 
hun eigen karakter en stempel gedrukt: het typisch eigene van de 
Romeinse beschaving zal dus belicht worden.

In deze collegereeks zullen we na een inleiding over de Etrusken, 
uitvoerig stilstaan bij de geschiedenis van de Romeinen tot aan het 
begin van het keizerrijk (27 v.Chr.).  Politieke geschiedenis, literatuur, 
religie en filosofie zullen worden belicht.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
 

Cursusnummer
22ZN-2F02

Docent
Dr. Henk Schoonhoven  

Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 

Data
Dinsdag 4 oktober t/m 
29 november, 18 oktober 
vervalt.

Tijd
10.30-12.00 uur

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
20 september 2022

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

Geschiedenis en cultuur van 
het oude Rome
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leeuwarden - geschiedenis

De buitenlandse politiek van de VS door de eeuwen heen 
Nog steeds een wereldmacht?

Cursusnummer
22ZN-2F03

Docent
Prof. dr. Doeko Bosscher

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

Data
Woensdag 5 oktober t/m 
16 november, 19 oktober 
vervalt.

Tijd
14.00-16.00 uur 

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
21 september 2022

Opmerkingen
Deze cursus wordt in 
hybride vorm aangeboden.

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

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. 

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?

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
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leeuwarden - filosofie

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

Met z’n Katholieke barokcultuur én lange geschiedenis binnen de 
Habsburgse Donaumonarchie neemt Hongarije vanzelfsprekend 
een plaats in binnen Europa. Toch is er ook veel dat Hongarije een 
‘buitenligger’ maakt: de herkomst van zijn totaal niet op die van 
omliggende gebieden lijkende taal en de anderhalve eeuw van Turkse 
overheersing zijn daar slechts twee voorbeelden van.

Hoewel Nederland en Hongarije op het eerste gezicht weinig delen, 
ligt dit toch ingewikkelder: sinds de Hongaarse opstand en de 
vluchtelingenstroom die daarmee op gang kwam kent ook Nederland 
een grote Hongaarse gemeenschap. Het oh zo Katholieke Hongarije, 
blijkt bij nader inzien toch ook een protestants verleden te hebben.  

Binnen zijn regio neemt Hongarije bovendien een sleutelpositie 
in: de positie van Hongarije t.a.v. de Oekraïne-oorlog en Orban’s 
overwinningstoespraak na de verkiezingen van 2022 maken dit 
duidelijk. Ook zijn er in praktisch alle buurlanden uitgebreide 
Hongaarse minderheden die voor gespannen verhoudingen kunnen 
zorgen.

De Hongaarse geschiedenis is een fascinerend verhaal, een verhaal 
dat zowel binnen als buiten Europa gelegen is. Wie iets van het 
huidige Hongarije wil begrijpen moet zich tot de Hongaarse 
geschiedenis wenden als verklaring. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
 

Cursusnummer
22ZN-2F04

Docent
Dr. Nicolaas A. Kraft van 
Ermel

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

Data
Woensdag 14 september 
t/m 23 november, 
19 oktober vervalt. 

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
31 augustus 2022

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.

Aan de rand van de Europese geschiedenis 
Hongarije, van Árpád tot Orbán
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Cursusnummer
22ZN-2F05

Docent
Drs. Loes Rotshuizen 

Cursusvorm
Hoorcollege (4x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.
 
Data
Maandag 3 t/m 31 oktober, 
17 oktober vervalt.

Tijd
15.00-17.00 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Uiterste inschrijfdatum
19 september 2022

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

Als geregelde tentoonstellingsbezoeker wilt u uw vocabulaire wat 
betreft het bekijken van kunstwerken aanscherpen. In dat geval is 
deze korte cursus geschikt voor u. De cursus is het eerste deel van een 
‘tweeluik’. De tweede aflevering volgt naar verwachting in maart 2023 
en gaat over de thematiek en symboliek in de westerse kunsttraditie. 

Net als in andere disciplines maken we in de kunstgeschiedenis 
gebruik van specifieke begrippen om kunstwerken te beschrijven: een 
soort ‘gereedschapskist’, waarvan het handig is als je weet wat erin zit 
en hoe je het ‘gereedschap’ gebruikt. 

Aan de orde komen achtereenvolgens:  
• Afmeting en omkadering
• Compositie en ordening
• Kleur en licht
• Ruimte, diepte en beweging  

We kiezen door de hele kunstgeschiedenis heen voorbeelden van 
kunstwerken waaraan het kunsthistorisch begrippenkader goed 
uit te leggen of te oefenen is. In de lessen wordt geregeld verwezen 
naar het boek ‘Hardop kijken met voetnoten’ van Ad de Visser, dat als 
handboek fungeert.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
   

leeuwarden - kunst- en cultuurgeschiedenis

Centrale begrippen binnen de kunstgeschiedenis 
Kijken naar kunst, deel I
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leeuwarden - kunst- en cultuurgeschiedenis

Cursusnummer
22ZN-2F06

Docent
Drs. Johan Holtrop
 
Cursusvorm
Hoorcollege (9x)

Data
Vrijdag 30 september t/m 
2 december, 21 oktober 
vervalt.

Tijd
14.00-16.15 uur

Cursusprijs
€ 210,50

Uiterste inschrijfdatum
16 september 2022

Drs. Johan Holtrop 
is kunsthistoricus 
en werkt als docent 
voor  verschillende 
instellingen waaronder 
HOVO sinds 1996.

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. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
    

Beeldende kunst en onze hersenen      
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leeuwarden - muziek en theater

Cursusnummer
22ZN-2F07

Docent
Drs. Gert Visser en 
Gert Riemersma  

Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.

Data
Donderdag 29 september 
t/m 24 november, 
20 oktober vervalt. 

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
15 september 2022

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. 

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.
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!

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
   

Een ontmoeting van muziek en beeldende kunst
Tien eeuwen kunst in klank en beeld
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Claudio Monteverdi (1567 - 1643) legt het fundament voor de 
theatertaal van de opera. Zangkunst als opperste vorm van 
communicatie. Vanuit Mantova en Venetië zal deze muzikale taal 
de wereld veroveren. Daarom opera in zeven verschillende talen. 
Nationale juweeltjes die het beluisteren en bekijken meer dan waard 
zijn.    

Er zijn ongeveer 50.000 opera’s gecomponeerd. Het ijzeren 
repertoire omvat rond de zestig opera’s. Waar zijn al die opera’s 
die niet of nauwelijks gespeeld worden? Waaróm worden die niet 
of nauwelijks gespeeld? In veel gevallen ligt het aan de inhoud. Te 
tijdelijk onderwerp. Of het ligt aan de muziek. Veel noten zonder 
zeggingskracht. En er zijn veel opera’s die louter zijn gemaakt voor de 
binnenlandse markt. Die zijn geschreven in de eigen, nationale taal. 
Omdat de toeschouwer dan beter en gemakkelijker bereikbaar is.  

Dankzij de televisietechniek zijn veel van die opera’s nu bereikbaar 
voor een veel groter publiek. Om ons te helpen elkaar in de eigen 
taal te leren verstaan. En wat blijkt? Onder die duizenden totaal 
onbekende opera’s zitten werken van grote betekenis verborgen. 
Daarvan gaan wij er negen bekijken en beluisteren. Om te leren dat 
Europa niet uit één taal bestaat, maar dat tientallen talen tezamen 
Europa vormen.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl
   
 

leeuwarden - muziek en theater

Cursusnummer
22ZN-2F08

Docent
Huub van ‘t Hek
 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie. 
 
Data
Dinsdag 20 september t/m 
15 november, 18 oktober 
vervalt.

Tijd
11.00-13.00 uur 

Cursusprijs
€ 178,50

Uiterste inschrijfdatum
6 september 2022

Huub van ‘t Hek is 
operaspecialist en 
heeft zijn eigen Bureau 
‘t Hekst & Uitleg. 

Zingen en spelen in de eigen taal
Nationalistische opera  of 
het nationalisme in de opera?
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Assen



assen - geschiedenis

Cursusnummer
22ZN-3D01

Docent
Drs. Cindy Besselink 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie.

Data
Dinsdag 20 september t/m 
29 november, 18 oktober 
vervalt.
 
Tijd
11.00-14.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
6 september 2022

Drs. Cindy Besselink 
heeft ruim veertig 
jaar ervaring in het 
voortgezet onderwijs. 
Haar aandacht gaat 
vooral uit naar 
de Nieuwste en 
Contemporaine 
Geschiedenis. 

Tijdens de Cubacrisis van 1962 waren we collectief doodsbang voor 
een alles vernietigende kernoorlog. Lange tijd verdween deze angst 
naar de achtergrond, totdat de Russische president Poetin afgelopen 
februari zijn tegenstanders geheel onverwacht bedreigde met de 
inzet van kernwapens. Waardoor en hoe kon het zover komen?

In deze cursus staan de grootmachten Verenigde Staten, China, 
Rusland en de  Europese Unie centraal. Hun geopolitieke positie wordt 
gevolgd gedurende de jaren negentig en de twee daaropvolgende 
decennia. Een hoofdrol is weggelegd voor de politieke leiders in deze 
periode, zoals Jeltsin, Poetin, Clinton, Bush, Obama, Trump, Xi Jinping 
en Merkel. Daarbij kijken we vooral naar het geopolitieke speelveld, 
de onderlinge relaties en machtsverhoudingen en uiteraard naar het 
politiek handelen van deze leiders.

In de jaren negentig is de Verenigde Staten de onbetwiste 
supermacht, terwijl de Westerse wereld met haar liberale, politieke en 
economische systeem zeker vanuit eigen perspectief een voorbeeld 
vormt voor de rest van de wereld. 

In 2001 echter, krijgt de VS te maken met het trauma van ‘Nine-eleven’ 
en de daarmee samenhangende oorlogen in Afghanistan en Irak.
Tevens gaan de autoritaire nieuwe leiders van Rusland en China op 
zoek naar herstel van oude glorie en vormen hierdoor een bedreiging 
voor de bestaande wereldorde.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl 

Van de euforie in de jaren negentig tot 
nieuwe oorlog in Europa
Geopolitieke ontwikkelingen sinds 
de ‘val van de muur ’  
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assen - kunst- en cultuurgeschiedenis

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.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl   
 

Cursusnummer
22ZN-3D02

Docent
Drs. Ellen van der Vecht

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

Data
Maandag 19 september 
t/m 28 november, 
17 oktober vervalt.

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 232,00

Uiterste inschrijfdatum
5 september 2022

Een tijdreis langs de kunststeden van Europa
Kunststeden van Europa: opkomst 
en bloei

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.

najaar 2022 • 55

https://hovonoordnederland.nl/cursussen/427-kunststeden-van-europa-opkomst-en-bloei


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

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl 

assen - mens en maatschappij

Ik denk, ik ben dus ik doe….?
Inleiding in de psychologie

Drs. Agnes Schilder is 
toegepast psycholoog, 
spreker, trainer en 
coach. Ze is als docent-
onderzoeker verbonden 
aan NHLStenden in 
Leeuwarden en aan de 
Hanzehogeschool in 
Groningen.

Cursusnummer
22ZN-3D03

Docent
Drs. Agnes Schilder  

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

Data
30 september, 14 en 
28 oktober en 11 november.

Tijd
10.15-12.00 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Uiterste inschrijfdatum
16 september 2022
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Cursusnummer
21N-3D04

Docent
Drs. Marianne Bleumink   

Cursusvorm
Hoorcollege (4x)

Data
Donderdag 3 t/m 
24 november.
 
Tijd
10.00-11.45 uur

Cursusprijs
€ 102,00

Uiterste inschrijfdatum
20 oktober 2022

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

We leven 24 uur per dag. Elke verandering in en buiten ons lichaam 
‘vraagt’ om een reactie. En om dat te kunnen, gebeurt er gelukkig 
heel veel op de automatische piloot. Onze stressreactie heeft hier een 
essentiële rol in. Zonder stress hebben we geen schijn van kans om te 
over-leven.

In deze collegereeks duiken we in de organisatie en werking van 
het autonome zenuwstelsel, onze automatische piloot. Bepaalde 
gebieden in onze hersenen hebben hier een belangrijke rol in. Het 
zogenoemde reptielen-brein is het belangrijkste onderdeel. De grote 
hersenzenuw, de nervus vagus, is de belangrijkste zenuw die het 
lichaam verbindt met de onderdelen van het brein betrokken bij de 
automatische processen. 

Het autonome zenuwstelsel bestaat uit een tak die zorgt voor 
actie, de sympathicus, en een tak die zorgt voor rust en herstel, de 
parasympathicus. Beide zijn afwisselend actief, afhankelijk van wat er 
in een bepaalde situatie nodig is om te overleven. En beide zijn even 
belangrijk voor onze overlevingskansen. Naast de organisatie en de 
werking van het autonome zenuwstelsel verkennen we ook de impact 
hiervan op ons dagelijks leven. Onze stressreactie bijvoorbeeld is van 
ongekend belang in onze overleving. Vreemd genoeg staat stress niet 
in zo’n goed daglicht. Is dat wel terecht?

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl 

assen - mens en maatschappij

Op de automatische piloot
Over-leven!
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De aardgeschiedenis kent vijf energie omwentelingen. De eerste bij 
het ontstaan van de aarde, de volgende van het leven, en die van 
de mens. Die leerde vuur te controleren en andere energiebronnen 
te ontwikkelen, ook toekomstige. Deze energie omwentelingen 
brachten ons in het Antropoceen. De gevolgen bedreigen de 
leefbaarheid van de aarde.     

Met reuzenstappen gaan we door fasen van gebruik van energie. 
De eerste was die bij het ontstaan van de aarde. Daarna volgde 
de energie van het leven, dan die van de mens, die energie in 
diverse vormen leerde gebruiken. We staan stil bij de gevolgen 
daarvan voor samenleving en aarde. Verhoogde menselijke kennis 
veranderde menselijk handelen. Vernieuwingen verspreidden 
zich. Nu al wijzen zulke veranderingen op verdere veranderingen 
als nieuwe energievormen worden gebruikt. Daarbij kan geleerd 
worden van vroege symbiotische levensvormen uit het begin van de 
aardgeschiedenis. 

Nu al kondigen macroscopische signalen toekomstige rampen 
en ontwikkelingen aan. De opwarming van de aarde en de 
klimaatsverandering zijn daarvan de sprekendste voorbeelden. Op 
aarde kan de menselijke ecologische voetafdruk worden gemeten 
die disproportioneel groeit. Om dat tegen te gaan moet uitsluitend 
gebruik worden gemaakt van zonne- energie en daarvan afgeleide 
wind- en getijden energie. 

Deze cursus bespreekt hoe in het verleden, het heden en de toekomst 
energie de evolutie aandrijft. 

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl 

assen - natuurwetenschap

Verleden heden en toekomst van de 
energievoorziening
Energie drijft de evolutie aan          

Cursusnummer
22ZN-3D05

Docent
Dr. Tom J.A. Reijers 
 
Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met 
ruimte voor vragen en 
discussie
 
Data
Woensdag 5 oktober t/m 
16 november, 19 oktober 
vervalt.

Tijd
14.00-16.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
21 september 2022

Dr. Tom J.A. Reijers 
was exploratie-
geoloog voor Shell. Hij 
geeft tegenwoordig 
HOVO-cursussen 
alsmede gastlessen op 
middelbare scholen.
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assen - muziek en theater

Theater in tijden van chaos en criminaliteit
De ‘Dreigroschenoper ’ en 
Bertolt Brecht

De ‘Dreigroschenoper’ is het succesvolste Duitse toneelstuk van 
de 20e eeuw. Hoe komt dat? Door zijn (a)politieke inhoud? Door 
swingende songs zoals het Mackie Messer-lied? Door zijn maker 
Bertolt Brecht, die zwaar leunde op vrouwelijke medeschrijvers? Door 
de roerige ontstaanstijd, vijf jaar voor Hitlers aantreden? We gaan 
onderzoeken, luisteren en kijken.

In de hoorcolleges worden allereerst de omstandigheden besproken 
waarin de legendarische Dreigroschenoper ontstond. Brecht en 
tijdgenoten zoals Erwin Piscator ontwikkelden het proletarische 
theater; dit stuk met de befaamde uitspraak ‘Erst kommt das Fressen, 
dann kommt die Moral’ is een uniek product hiervan. Ook drukte de 
tijd van politieke chaos en straatgevechten tussen communisten en 
nazi’s zijn stempel. Een paar van hun lijfliederen komen aan bod.

We zullen praten over de ambigue persoonlijkheid van Brecht, over de 
inhoud van de Dreigroschenoper en fragmenten eruit bekijken. U kunt 
genieten van Lotte Lenya en Kurt Weill. Lenya speelde een hoofdrol 
en Weill schiep de spraakmakende liedcomposities. Lenya zou Weills 
liederen tot het einde van haar leven blijven zingen.

Boeiend zijn de overeenkomsten tussen dat tijdperk en het 
onzekere heden: populisme, rechtsradicalisme en democratieën 
die schrikbarend makkelijk omslaan naar autoritair of dictatoriaal 
bestuur. Ook de Dreigroschenoper zelf is nog altijd verrassend actueel.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl 

Cursusnummer
22ZN-3D06

Docent
Dr. Marianne Vogel

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

Data
Donderdag 22 september 
t/m  3 november, 
20 oktober vervalt.

Tijd
11.15-13.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
8 september 2022

Dr. Marianne Vogel is 
persoonlijke coach 
en literatuur-
wetenschapper. Zij 
is gepromoveerd 
in de Letteren en 
in de Algemene 
Wetenschappen. 
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assen - taal en cultuur

De Finse Kalevala

Finland vierde in 2017 zijn honderdste verjaardag, want op 
6 december 1917 verklaarde het land zich onafhankelijk van Rusland. 
Maar de Finse cultuur is uiteraard veel ouder. Het duidelijkste 
voorbeeld hiervan is wellicht het wereldberoemde epos Kalevala, dat 
in 1835 voor het eerst werd gepubliceerd.

Het epos is samengesteld uit liederen die door de arts, schrijver en 
taalwetenschapper Elias Lönnrot (1802-1884) werden opgetekend. 
Hij voegde talrijke elementen uit de Finse mythologie en volkspoëzie 
samen tot een geheel van 22.795 verzen.

In zes hoorcolleges worden verschillende aspecten belicht van het 
Finse epos, dat een hoeksteen van de Finse identiteit vormt. Kwesties 
die aan bod komen zijn: wat is er zo ‘Fins’ aan de Kalevala? Hoe was 
de culturele situatie in de 19e eeuw in Finland en Noord-Oost-Europa? 
Waarom was de publicatie van het epos zo belangrijk en hoe werd het 
in binnen- en buitenland ontvangen?

Verder wordt er op de inhoud van de Kalevala ingegaan, door het 
bespreken van het verhaal van alle 50 runen en door het uitdiepen 
van kernpassages. Ook bekijken we hoe het epos zijn sporen heeft 
achtergelaten in andere kunstvormen zoals film, beeldende kunst en 
muziek. De hoorcolleges vereisen geen voorkennis.

Meer informatie over deze cursus vindt u op 
www.hovonoordnederland.nl 

Cursusnummer
22ZN-3D07

Docenten
Prof. dr. Cornelius 
Hasselblatt

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

Data
Donderdag 27 oktober t/m 
1 december.

Tijd
11.00-13.00 uur

Cursusprijs
€ 145,00

Uiterste inschrijfdatum
13 oktober 2022

Prof. dr. Cornelius 
Hasselblatt was 
hoogleraar Finoegrische 
talen en culturen aan 
de Rijksuniversiteit 
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
Rek.nr. NL20 RABO 0122848934

www.hovonoordnederland.nl

https://hovonoordnederland.nl/

