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Actueel en verdiepend

Hoger onderwijs voor ouderen zit in de lift. Ook in Brabant stijgt het aantal leergierige deelnemers 
aan de HOVO-cursussen. In 2019 namen ruim 3300 nieuwsgierige cursisten deel aan een van onze 
activiteiten en ook dit jaar zien we dat deze lijn doorzet.

Na de succesvolle zomeracademie vorig jaar met een record van 500 deelnemers hebben we ook 
dit jaar een veelzijdig programma samengesteld met 15 een- en tweedaagse cursussen, soms met 
excursie. Naast de kenniscomponent is er tijdens deze themadagen volop ruimte voor ontmoeting 
tijdens de gezamenlijke lunch en afsluitende drankje. 

Voor de reislustige cursist bieden wij in het najaar een drietal programma’s aan in samenwerking 
met Labrys Reizen, waarbij de docent tevens reisleider ter plekke is. Zo kunt u met Peter van Nunen 
de pracht en praal in Moskou bewonderen, met Birgit Jürgenhake naar Japan en in het voorjaar 2021 
reist Frederik Erens mee naar de Baltische Staten.

Zoekt u meer verdieping op een onderwerp of vakgebied? Dan zijn de leergangen uiterst geschikt. 
Dit najaar starten twee nieuwe leergangen; een vierdelige reeks van Arnold Ziegelaar over Filosofie 
waarbij vanuit vier hoofdthema’s een diepgaande inleiding wordt gegeven in het wijsgerig denken 
en een vierdelige reeks van Ruud Licht over Levenswetenschappen. En natuurlijk kunt u altijd 
instromen bij een van de andere lopende leergangen. Meer informatie over alle leergangen vindt u 
op pag. 6 en 7.

Christ Klep geeft in de cursus ‘In het nieuws’ inzicht in wereldwijde nieuwsgebeurtenissen en 
-ontwikkelingen, Marjolein Schenkels verzorgt in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen een 
themadag en een vijftal wetenschappers op het gebied van duurzaamheid praten u bij over de 
laatste ontwikkelingen in de cursus ‘Topics in energie en milieu’.
Naast het reguliere aanbod bieden we regelmatig extra activiteiten en programma’s aan. Check 
daarom regelmatig onze website, schrijf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en volg ons op 
social media voor het laatste nieuws.

Docenten en medewerkers van HOVO Brabant wensen u alvast veel plezier met het bekijken van het 
aanbod en we hopen u te mogen verwelkomen bij een van onze activiteiten. 
namens het HOVO-team

Petra van Ruiten MEM    
Directeur HOVO Brabant

Organisatie
Petra van Ruiten     Directeur
Jacqueline Verroen     Bureaumanager
Marloes Rens        Bureaumedewerker 

Secretariaat
Postadres:      Bezoekadres:
HOVO Brabant Seniorenacademie   HOVO Brabant Seniorenacademie
Universiteit van Tilburg    Tilburg University, TIAS gebouw
Postbus 90153      Warandelaan 2
5000 LE TILBURG     5037 AB TILBURG 

Telefoon:      013 - 466 8119
e-mail:        info@hovobrabant.nl
Website:       www.hovobrabant.nl

Bereikbaarheid
Ons kantoor is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 13.00 uur. 
U kunt ons uiteraard ook altijd mailen.
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Mens en Maatschappijwetenschappen
Leergang De Russische ziel, 
4-delig (Dr. Rieke Leenders e.a.)

 • Voorjaar 2020  Deel 1. De Russische ziel na 1991
 • Voorjaar 2021  Deel 2. De Russische ziel 1700-1850
 • Voorjaar 2022  Deel 3. De Russische ziel 1850-1917
 • Voorjaar 2023  Deel 4. De Russische ziel 1917-1991

Natuurwetenschappen
Leergang Levenswetenschappen, 
4-delig (Dr. Ruud Licht)
 • Najaar 2020  Deel 1. Celbiologie (pag. 51)
 • Voorjaar 2021  Deel 2. Biotechnologie ( vooraf korte opfriscursus)
 • Najaar 2021  Deel 3. Immunologie (vooraf korte opfriscursus)
 • Voorjaar 2022  Deel 4. Ontwikkelingen

Filosofie
Leergang Thematische Inleiding in de filosofie, 
4-delig (Drs. Arnold Ziegelaar)
 • Najaar 2020  Deel 1. Kennis, waarheid en wetenschap (pag. 52)
 • Voorjaar 2021  Deel 2. Bewustzijn, ziel, geest
 • Najaar 2021  Deel 3. Het menselijk bestaan: zin, levensfilosofie en levenskunst
 • Voorjaar 2022  Deel 4. Ethiek en esthetiek

Kunstgeschiedenis
Leergang Architectuur, 
5 delig (drs. Joris van Sleeuwen)

 • Voorjaar 2020  Deel 1. Klassieke Oudheid en Middeleeuwen
 • Najaar 2020  Deel 2. Renaissance en Barok (pag. 43)
 • Voorjaar 2021  Deel 3. 19e eeuw
 • Najaar 2021  Deel 4. 1900-1940
 • Voorjaar 2022  Deel 5. Na de Tweede Wereldoorlog

Leergang Architectuur en kunst van Europese landen, 
6-delig (drs. Joris van Sleeuwen)

 • Voorjaar 2020  Deel1. Spanje
 • Najaar 2020  Deel 2. Duitsland (pag. 45)
 • Voorjaar 2021  Deel 3. Frankrijk
 • Najaar 2021  Deel 4. Scandinavië
 • Voorjaar 2022  Deel 5. Rusland
 • Najaar 2022  Deel 6. Oostenrijk – Hongarije

Een leergang is een samenhangende serie cursussen over verschillende semesters heen. Een leergang 
verbindt het positieve van het vrij kunnen kiezen uit een groot aanbod met de behoefte aan verdieping 
en samenhang op één thema. Over het algemeen wordt een leergang ontwikkeld door één docent en 
worden de cursussen steeds in dezelfde lesplaats, dag en tijd aangeboden. U kunt een cursus die deel 
uitmaakt van een leergang ook als losse cursus volgen. Kijk voor uitgebreide informatie op 
www.hovobrabant.nl/leergangen.

Overzicht van cursussen binnen een leergang:

Psychologie
Leergang Psychologie, 7-delig (dr. Andreas Wismeijer)
 • Voorjaar 2020  Deel 1. Inleiding in de Psychologie 
 • Najaar 2020  Deel 2. Persoonlijkheidspsychologie I  (pag. 56)
 • Voorjaar 2021  Deel 3. Persoonlijkheidspsychologie II 
 • Najaar 2021  Deel 4. Gezondheidspsychologie 
 • Voorjaar 2022  Deel 5. Psychologie en emoties 
 • Najaar 2022  Deel 6. Psychologie in uitvoering 
 • Voorjaar 2023  Deel 7. De sociale mens, van ik naar wij

Geschiedenis 
Leergang De vroege geschiedenis van Europa, 
8-delig (Drs. Johan Hendriks)

 • Najaar 2018  Deel 1. Dageraad der mensheid 
 • Voorjaar 2019  Deel 2. De neolitische (r)evolutie
 • Najaar 2019  Deel 3. De eerste goudeneeuwen van Europa
 • Voorjaar 2020  Deel 4. De keltische wereld
 • Najaar 2020  Deel 5. Romeinen veroveren Europa (pag. 54)
 • Voorjaar 2021  Deel 6. Leven in de Romeinse tijd
 • Najaar 2021  Deel 7. De ondergang van het Romeinse rijk
 • Voorjaar 2022  Deel 8. Het ontstaan van een nieuw Europa

Leergang Geschiedenis van het Westen in de twintigste eeuw, 
5-delig (Dr. Peter Burgers)

 • Najaar 2019  Deel 1. Het Bloedverduisterd Tij, het Interbellum 1924-1939
 • Voorjaar 2020  Deel 2. Barre Anarchie (1939-1949) 
 • Najaar 2020  Deel 3. Weer valt het donker (1949-1962) (pag. 38)
 • Voorjaar 2021  Deel 4. Een nieuw’re wereld wacht (1962-1981)
 • Najaar 2021  Deel 5. Niet met een knal, maar met een zacht gejank (1981-1991)  

Leergangen
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De specialist in exclusieve groepsreizen

Labrys Reizen

Een culturele reis onder leiding van 
een hovo-docent maken?

Onder leiding van hovo-docenten als 
drs. Marian van Caspel-van Til, drs. Frederik Erens, 
dr. ing. Birgit Jürgenhake, dr. Peter van Nunen en 

drs. Joris van Sleeuwen organiseren wij regelmatig reizen.

Zie onze website voor het actuele overzicht of 
vraag onze brochure aan.

024-3822110 

info@labrysreizen.nl 

labrysreizen.nl

aangenaam tempo |  uitstekende hotels |  kleine groepen |  academische reisleiding

Alle reizen zijn inclusief co2-compensatie.

Labrys hovo advert. brabant sept-2019 DEF:Layout 1  19-09-2019  12:26  Pagina 1
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Kunst en cultuur
Geschiedenis

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Dinsdag 30 juni 
10.00 – 15.45 uur

Prij s:
€ 87,50 (inclusief koffi  e/thee, 
lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als 
kunsthistoricus afgestudeerd aan 
de Rij ksuniversiteit Leiden. Voordien 
behaalde hij  in 1982 aan de KU
Nij megen zij n doctoraal geschiedenis.
Hij  is gespecialiseerd in architectuur-
geschiedenis. Vanaf 1987 is hij  werkzaam 
in het volwassenenonderwij s en 
verzorgt hij  HOVO-cursussen, lezingen en 
kunstreizen.

Sicilië, kunst en architectuur
Drs. Joris van Sleeuwen

Maar weinig plaatsen in Europa hebben zo’n levendige en rij ke geschiedenis als Sicilië. 
Verschillende volken hebben het eiland veroverd en geregeerd en hun eigen stempel op 
het landschap en de cultuur gedrukt. De Siciliaanse kunstgeschiedenis en architectuur 
barst van de diversiteit. De middeleeuwse kerken staan soms op Griekse tempels 
gebouwd en weer naast Arabische kastelen. Het prachtige is dat al die culturen elkaar 
hebben beïnvloed en zo Sicilië een geheel eigen gezicht hebben gegeven. 

De Grieken en de Romeinen
In de Griekse handelsposten werden diverse prachtige tempelcomplexen gebouwd 
die ook nu nog te bewonderen zij n, zoals in Selinunte, Tindari, Taormina, Agrigento 
en Segesta. De Romeinen hadden graag grote buitenhuizen, in de Villa Casale 
zij n de prachtige mozaïeken nog bewaard gebleven. Met de Romeinen kwam ook 
het christendom naar Sicilië. Sporen van de eerste christenen vinden we in de 
catacomben van Syracuse. 

Arabieren en Normandiërs
Na de verovering van Sicilië door de Normandiërs in 1091 werd de christelij ke 
bouwkunst gecombineerd met Byzantij nse mozaïeken en met Arabische 
architectuur zoals vlechtbogen en versierde zuilen. Een mooi voorbeeld van deze 
mengcultuur is de prachtige kerk van Monreale. 

Barok 
De Siciliaanse architectuur van de 17e en 18e eeuw betreedt een nieuwe fase na 
de aardbeving in 1693. Eerder werd de barokke stij l al gebruikt op een naïeve 
manier, maar na de aardbeving brachten lokale architecten, opgeleid in Rome, de 
meer geavanceerde barokke architectuur van het vasteland van Italië naar Sicilië. 
Rond 1730 hadden Siciliaanse architecten een geheel eigen variant van de barok 
ontwikkeld. Dit is tot op heden nog te zien aan de kerken en paleizen in Noto en 
Ragusa. In Palermo verwierf Giacomo Serpotta eeuwige roem met zij n weelderige 
stucdecoraties aan gebouwen.

Programma dinsdag 30 juni
Blok 1:   Inleiding
Blok 2:  Grieken en Romeinen 1
Blok 3:  Grieken en Romeinen 2
Blok 4:  Normandiërs
Blok 5:  Barokke steden

T

Geschiedenis
Mens en maatschappij 

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Maandag 29 juni 
10.00 – 16.45 uur

Prij s:
€ 95 (inclusief koffi  e/thee, 
lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Drs. Evert Jan Ouweneel studeerde 
cum laude af als fi losoof en ontwikkelde 
een bij zondere interesse voor grote 
maatschappelij ke ontwikkelingen 
in heden en verleden. Zij n lezingen 
bereiken een wereldwij d publiek: van 
politici tot executives en van studenten 
tot theaterpubliek. Tegelij k verzorgt hij  
over de hele wereld — van Westminster 
Abbey in Londen tot Montsalvat in 
Melbourne — sessies met leiders en 
toezichthouders over gevoelige beleids- 
en identiteitskwesties. Meer informatie 
op www  .evertjanouweneel.nl.

Sinds mensenheugenis maakt China indruk. De eerste keizer bouwde in de 3e eeuw 
voor Christus al het Terracottaleger en de Chinese Muur. Honderden jaren liep 
de Chinese beschaving ver voor op de rest. De afgelopen twee eeuwen ging het 
dramatisch mis: China industrialiseerde te laat en kreeg te maken met bloedige 
burgeroorlogen en rampzalig wanbeleid. 

Maar inmiddels is het land weer helemaal terug en lij kt het onder Xi Jinping alle 
schroom te laten varen. Tij d om op zoek te gaan naar het geheim van deze oude reus. 
Waarom weet dit land al zo lang zij n stempel te drukken op de wereldgeschiedenis? 
Wat kenmerkt China op cultureel, economisch en politiek terrein? Waar ligt zij n 
kracht, waar zij n zwakte? En wat hebben Confucius, Marx en Mao nog in te brengen? 
In één dag wordt u bij gepraat.

Tij dens deze themadag komt het allemaal aan bod. Laat u verrassen door het heden 
en verleden van China. Ontstij g de turbulentie van het moment en neem één dag de 
tij d om in vogelvlucht uzelf en dit land een plaats te geven in de wereld van gisteren 
en morgen.

Na deze cursus heeft  u een gedegen inzicht in de geschiedenis, cultuur en nieuwe 
wereldrol van China.

Programma maandag 29 juni
Blok 1:  Geschiedenis
Blok 2:  Geschiedenis
Blok 3:  Cultuur
Blok 4:  Nieuwe wereldrol
Blok 5:  Nieuwe wereldrol

China in één dag
Geschiedenis, cultuur 
en nieuwe wereldrol
Drs. Evert Jan Ouweneel 
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Mens en maatschappij 

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Donderdag 2 juli
10.00 – 15.45 uur

Prij s:
€ 82,50 (inclusief lesmateriaal, 
koffi  e/thee, lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Dr. Andreas Wismeij er heeft  na zij n 
afstuderen aan de Universiteit van 
Tilburg zes jaar aan de Vrij e Universiteit 
van Barcelona gewerkt als docent 
en onderzoeker. Hij  promoveerde in 
Tilburg op de psychologie van geheimen 
en zij n onderzoek richt zich op de 
persoonlij kheidspsychologie en 
de relatie tussen het hebben van 
geheimen en welzij n.

De psychologie van emoties
Wat mensen voelen en waarom
Dr. Andreas Wismeij er

Het enorme belang van emoties voor ons dagelij ks functioneren en de belangrij ke 
mate waarin zij  bepalend zij n voor ons welbevinden kan moeilij k overschat worden. 
Meer en meer krij gen emoties een belangrij ke plaats in onze cultuur: denk aan 
termen als emotionele intelligentie, emo-tv en de grote vraag naar zelfhulpboeken 
in de boekwinkel. Ook wordt steeds duidelij ker dat emoties een rol spelen in onze 
gezondheid. Dat betreft  dan zowel de lichamelij ke als de geestelij ke gezondheid. 

Kortom, emoties zij n van groot belang voor ons dagelij ks functioneren en bepalend 
voor ons welbevinden. Maar wat zij n emoties precies en welke emoties kunnen we 
onderscheiden? En weten we hoe ze inwerken op ons gedrag en welbevinden?

In deze zomercursus wordt de psychologie van emoties vanuit verschillende 
theoretische benaderingen behandeld, zoals vanuit evolutionaire, 
cognitieve, psychofysiologische en sociaal-psychologische invalshoeken. 
Ontwikkelingspsychologische aspecten en emoties in relatie tot specifi eke 
contexten (zoals geheimen en emoties) worden besproken, alsmede specifi eke 
emoties als angst, heimwee, nostalgie en jaloezie. Tenslotte wordt de relatie tussen 
emoties en ons lichamelij k en geestelij k welbevinden besproken.

De cursus biedt u inzicht in het nut van het voelen van emoties, u begrij pt beter op 
welke manier emoties tot stand komen en het biedt concrete handvatten om uw 
emoties beter te reguleren

Programma donderdag 2 juli
Blok 1:   Inleiding emoties-1
Blok 2:  Inleiding emoties-2
Blok 3:  Het nut van emoties
Blok 4:  Emoties en welbevinden
Blok 5:  Heimwee en nostalgie, twee handen op een buik?

T

Kunst en cultuur

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Woensdag 1 en donderdag 2 juli
Collegedag 10.00 – 15.45 uur
Excursiedag 10.00 – 13.15 
of 12.15 – 15.30 uur

Prij s:
€ 157,50 (1 collegedag inclusief 
koffi  e/thee, lunch en 1 excursiedag 
inclusief koffi  e/thee met gebak, 
lunch en rondleiding door de docent)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar. 

De entree is niet inbegrepen in de prij s 
(gratis met museumjaarkaart). Vervoer is 
op eigen gelegenheid.

Drs. Hubert Baij a is promovendus in 
technische kunstgeschiedenis aan 
de Universiteit van Amsterdam. Hij  
werkte dertig jaar bij  het Rij ksmuseum 
Amsterdam als restaurator en 
onderzoeker, na een eerdere loopbaan 
als kunstenaar en illustrator. Sinds 
1997 onderwij st hij  internationaal in 
stij lgeschiedenis, historische technologie 
en restauratie-ethiek, waaronder 
sinds 2005 aan de UvA-opleiding voor 
conservering en restauratie van 
cultureel erfgoed.

Schilderij lij sten beïnvloeden onze percepties van bij behorende schilderij en. Zulke 
lij sten kunnen smal of breed zij n, ingetogen of uitbundig, strak of zwierig, diep en 
donker, of juist helder en verguld. Zo zij n er feestelij k geornamenteerde schilderij lij sten, 
maar ook statige architecturale omlij stingen die onontkoombaar serieuze stemmingen 
oproepen. De esthetische en emotionele impact van de lij st op onze beleving kan het 
schilderij  zowel bevoordelen als benadelen.

Eeuwenlang bleven lij sten nauw verbonden met architecturale ontwikkelingen. Diverse 
stij lperioden laten zich dan ook afl ezen aan schilderij lij sten. Men ziet ook invloeden 
vanuit verluchte handschrift en, Italianisanten, zilversmeedwerk en modellenboeken 
op lij stontwerpen. De fascinerende evolutie van de schilderij lij st voert ons van oud-
Egyptische voorlopers via Romeinse- en middeleeuwse prototypen, Renaissance-, 
Barok-, Rococo-, Empire- en Art Nouveau-lij sten tot aan onze tij d. 

Voor de kenner openen schilderij lij sten vaak hele boeiende werelden. Grote 
kunstenaars als Van Eyck, Dürer en Rembrandt werden gebiologeerd door de 
mogelij kheden van het inlij sten tij dens hun creatieve processen, en James McNeill 
Whistler signeerde zelfs door hem ontworpen lij sten. Deze fascinatie uitte zich zowel 
in trompe-l’oeil alsook in 3D-decoratie, want in het bewustzij n van deze kustenaars 
hield immers niet zomaar op bij  een centrale afbeelding. Behalve stij lperioden en 
morfologie, komen panelen, doeken, historische interieurs, de smaak van verzamelaars, 
veranderende museumopvattingen en de materialiteit van schilderij lij sten aan bod. 

U leert over de evolutie van de schilderij lij st en uw visie wordt verrij kt door het opmer-
ken van lij sten om schilderij en. U krij gt handvaten voor het herkennen van stij len en 
ontstaansperioden. Verbindingen met de architectuurgeschiedenis komen aan bod en 
tij dens het museumbezoek plonzen we samen ‘in het diepe’ met de nieuwe inzichten.

Programma woensdag 1 juli
Blok 1:   Omkadering door de eerste architectuur. 
Blok 2:  Laatgotische- en Renaissance schilderij lij sten. 
Blok 3:  Parallelle lij ststij len tij dens de gouden eeuw.
Blok 4:  Schilderij lij sten in Franse Lodewij kstij len.
Blok 5:  Mechanische van schilderij lij sten en tegenbewegingen in de 19e eeuw. 

Programma donderdag 2 juli
Bezoek aan het Dordrechts museum met rondleiding door docent.

Stijlgeschiedenis van de 
schilderijlijst
Van middeleeuwen tot moderne tijd
Drs. Hubert Baij a
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Geschiedenis

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Dinsdag 7 juli 
10.00 – 15.45 uur

Prij s:
€ 82,50 (inclusief lesmateriaal, 
koffi  e/thee, lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar. 

Drs. Marjolein Schenkel studeerde 
Geschiedenis aan de VU in Amsterdam 
en is werkzaam bij  de Vrij e Universiteit 
in Amsterdam, en eerder o.a. bij  
het NIOD Instituut voor Oorlogs-, 
Genocide- en Holocauststudies. 
Zij  is gespecialiseerd in moderne 
geschiedenis, in het bij zonder van 
de holocaust en van de geopolitieke 
geschiedenis van tij dens en na de 
Koude Oorlog.

Europa 1914–1939 
Van de val van de grote rijken 
naar de Tweede Wereldoorlog
Drs. Marjolein Schenkel

Voor de Eerste Wereldoorlog bestond Europa grotendeels uit drie keizerrij ken 
(het Habsburgse Rij k, het Ottomaanse Rij k en tsaristisch Rusland). Deze Europese 
rij ken waren na de oorlog allemaal verdwenen. Het uiteenvallen daarvan bracht 
enorme migratiestromen op gang, veranderde de grenzen op de kaart, en deed 
nieuwe landen ontstaan en monarchieën eindigen. Europa kwam in een periode van 
natievorming terecht. Daarin speelden factoren een rol die deels nieuw waren, en 
die dat proces vorm hebben gegeven. In deze cursus behandelen we deze periode, 
en de opkomst en het samenspel van deze ontwikkelingen. 

Enkele hiervan zij n etniciteit (nieuwe landen ontstonden, maar veelal met strij d 
rondom wie daar deel van mochten uitmaken) en de afspraken van Versailles (die de 
nieuw opgerichte Volkenbond meteen ondermij nden).

De massapolitiek, die in deze periode als nieuw fenomeen opkwam (begin 20e 
eeuw werd in veel landen het algemeen kiesrecht ingevoerd, dan wel het kiesrecht 
uitgebreid); en de grote ideologieën (liberalisme, socialisme, etc. kwamen op, 
net als het fascisme) speelden een belangrij ke hoofdrol. En tenslotte was er het 
antisemitisme, wat niet nieuw was, maar nu sterk toenam, en een nieuwe, raciale en 
politieke invulling kreeg.

Deze themadag belicht ontwikkelingen die onze eigen tij d hebben gevormd, en 
biedt u daarover nieuwe kennis en nieuwe inzichten in historische achtergronden 
van actuele politieke en maatschappelij ke ontwikkelingen.

Programma dinsdag 7 juli
Blok 1:   Inleiding: Europa in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog
Blok 2:  De Eerste Wereldoorlog: het verloop ervan, de rol van de verschillende   
   machtsblokken en de Vrede van Versailles
Blok 3:  Politiek in het interbellum: de opkomst van het fascisme en 
   de massapolitiek
Blok 4:  Politiek geweld in het interbellum: Europa in revolutie (Rusland, Duitsland,  
   Nederland) en het nationaal-socialisme
Blok 5:  De aanloop naar de Tw eede Wereldoorlog

T

Filosofi e

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Maandag 6 juli 
10.00 – 15.45 uur

Prij s:
€ 82,50 (inclusief lesmateriaal, 
koffi  e/thee, lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar en deelt lesmateriaal uit.

Ype de Boer MA (1989) promoveert aan 
de VU op het werk van de Italiaanse 
fi losoof Giorgio Agamben, geeft  
regelmatig lezingen en colleges, 
vertaalde enkele fi losofi sche werken en 
debuteerde eind 2017 met Murakami en 
het gespleten leven: een fi losofi sche 
interpretatie van Haruki Murakami’s fi ctie. 
Dit jaar verscheen zij n tweede boek, 
Het erotisch experiment, een fi losofi sch 
experiment met de vele gedaanten van 
het erotische.

In de Moderniteit ontstaat het beeld van de mens als een autonoom, rationeel 
individu met een vrij e wil, dat op basis van zij n eigen verstand de juiste keuzes kan 
maken. Deze opvatting is diepgeworteld in onze hedendaagse Westerse cultuur. 
Denk aan zelfhulpboeken die claimen dat je alles kan bereiken als je het maar echt 
wilt, de oneindige keuzemogelij kheden in de supermarkt maar ook het democratisch 
stemrecht. Zij n we echter wel zo rationeel, vrij  en autonoom?

Volgens de drie zogenoemde ‘meesters van het wantrouwen’, Marx, Nietzsche 
en Freud is dit mensbegrip een illusie. Zij  stellen dat de mens onderhevig is aan 
factoren waarover hij zelf geen controle heeft . Zo beweert Marx dat het denken 
afhankelij k is van de economische praktij k; Nietzsche ontbloot een irrationele wil tot 
macht die al ons reilen en zeilen bepaalt, zelfs ons rationele denken; volgens Freud 
liggen er onbewuste drift en ten grondslag aan onze bewuste wil. 

In deze cursus maken de deelnemers kennis met provocerende en invloedrij ke 
denkers en worden ze geprikkeld na te denken over hoe de vier mensopvattingen 
zichtbaar zij n in het hedendaagse Westen. Daarnaast stellen we de vraag wat het 
voor ons zelfbegrip betekent als we een modern, marxistisch, nietzscheaans of 
freudiaans perspectief innemen.

De cursus geeft  u inzicht in het gedachtegoed van vier bij zonder invloedrij ke 
denkers: Kant, Marx, Nietzsche, Freud en leert u om vanuit verschillende 
perspectieven het mens-zij n en de eigen tij d te bezien.

Programma maandag 6 juli
Blok 1:   Inleiding
Blok 2:  Kant: Wat is verlichting?
Blok 3:  Marx
Blok 4:  Nietzsche
Blok 5:  Freud

Meesters van het 
wantrouwen
Kant, Marx, Nietzsche en Freud
Ype de Boer MA 

Z
06

Z Z

Z
05

1514



T

Kunst en cultuur

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Donderdag 9 juli
10.00 – 15.45 uur

Prij s:
€ 95 (inclusief lesmateriaal, 
koffi  e/thee, lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent deelt een syllabus uit.

Drs. Annet van Wiechen is archeologe 
en geeft  al ruim 30 jaar lezingen over 
de geschiedenis van het Middellandse 
Zeegebied, onder andere voor het 
Rij ksmuseum van Oudheden in Leiden 
en diverse HOVO-instellingen.

Beeldverbod & Beeldenstorm
Het 'gevaar' van het beeld
Drs. Annet van Wiechen 

Schilders, beeldhouwers, miniaturisten, fotografen, cartoonisten... eigenlij k 
iedereen kan twee- of driedimensionaal goden, mensen en dieren vormgeven. 
De een zal het wellicht wat beter en mooier doen dan de ander. Maar blij kbaar 
was en is de zeggingskracht van zo'n beeld of afbeelding binnen de drie grootste 
monotheïstische religies (jodendom, christendom & islam) zó groot, dat profeten, 
vorsten, religieuze leiders, groepen of individuen paal en perk stelden en stellen aan 
dit 'beeld' door geboden en verboden of zelfs door vernietiging. Waarom? 

Wat was en is de dreiging dat van het 'beeld' uitgaat? De argumentatie verschilt 
per religieuze groepering of stroming en ook per tij d. Theologische, fi losofi sche, 
politieke of sentimentele redenen werden en worden naar voren gebracht om 
iconoclasme, beeldverbod, beeldenstorm, damnatio memoriae te rechtvaardigen. 

Na een korte inleiding over de oudste, goed gedocumenteerde vormen van 
beeldverbod in het faraonische Egypte, slaan we het oude testament open. In de 
tien geboden staat een duidelij k beeldverbod verwoord. Hoe werd dat nageleefd 
door joden en de christenen in een wereld vol (goden)beelden? 

Chronologisch behandelt de docente belangrij ke teksten en monumenten, zoals 
synagogen met fi guratieve beschilderingen of vloermozaïeken. De prachtige 
residenties van de elite van de Omayyaden (zevende-achtste eeuw) waren versierd 
met beelden en kleurrij ke wandschilderingen van o.a. danseressen, vorsten 
en dieren. De Byzantij nse wereld kende in de achtste eeuw een periode van 
iconoclasme en Nederland kende ook een beeldenstorm. Wat waren hiervoor de 
redenen en wat waren de gevolgen? 

Docente neemt op deze studiedag de fascinerende geschiedenis van het 
beeldverbod onder de loep.

Programma donderdag 9 juli
Blok 1:   Inleiding
Blok 2:  Oudheid
Blok 3:  Oudheid – middeleeuwen
Blok 4:  Middeleeuwen
Blok 5:  Na de middeleeuwen

T

Kunst en cultuur
Geschiedenis
Muziekgeschiedenis

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Woensdag 8 juli
10.00 – 15.45 uur

Prij s:
€ 82,50 (inclusief lesmateriaal, 
koffi  e/thee, lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar. 

Drs. Josée Claassen is kunsthistorica, 
gespecialiseerd in het doceren over 
beeldende kunst in combinatie met 
(klassieke) muziek. Zij  studeerde aan 
de universiteit Leiden en gaf daar 
ook gastcolleges. Zij  is een veel 
gevraagde spreekster in musea en bij  
allerlei in beeldende kunst en muziek 
geïnteresseerde groepen. 

De nazi’s maakten het vele kunstenaars onmogelij k om te werken doordat de kunst 
door hen werd onderverdeeld in gewenste en ongewenste kunst. Met name voor 
joodse kunstenaars had dit grote gevolgen. 

In 1937 werd in München door de nazi’s een grote tentoonstelling over ‘entartete’ 
(ongewenste) beeldende kunst gehouden. In 1938 vond eenzelfde soort 
tentoonstelling plaats, maar dan over ‘entartete’ muziek. De tentoonstellingen waren 
bedoeld om de ongewenste kunstenaars te schande te maken. Er kwamen miljoenen 
mensen op af. Wat was de aanleiding voor deze tentoonstellingen? Wie waren die 
ontaarde kunstenaars en componisten? Waren de nazi’s het onderling eens over de 
kunstenaars wiens kunst als ‘entartet’ betiteld moest worden? U ziet afbeeldingen 
van werk van onder meer Marc, Kirchner, Van Gogh en Kandinsky. U hoort prachtige 
muziek van o.a. Schreker, Strawinsky en een gospel van sir Michael Tippett. 

Marc Chagall (1887-1985) is een van de fascinerendste kunstenaars van de 20e eeuw. 
Hij  werd geboren in een chassidisch milieu in Wit-Rusland. Dat is onmiddellij k 
zichtbaar wanneer je zij n werk ziet. Chagall was joods in hart en nieren, maar om 
die reden ook op de vlucht voor de onuitsprekelij ke gruwelij kheden die de joden 
aangedaan werden in de 20ste eeuw. Ook daarvan getuigt zij n kunst. U ziet tij dens 
dit college veel van zij n werk en hoort bij zondere verhalen over zij n leven. Er klinkt 
onder andere een Jiddisch lied dat u niet meer kwij traakt en muziek van Górecki, 
Tsjaikovski en Debussy. 

Na deze studiedag heeft  u inzicht in het ontstaan van ‘ontaarde’ beeldende kunst en 
muziek, de inhoud van de schand-tentoonstellingen die de nazi’s daarover hielden 
en heeft  u een uitstekend beeld gekregen van het leven en werk van een van deze 
kunstenaars, te weten Marc Chagall.

Programma woensdag 8 juli
Blok 1:   Entartete Kunst, Entartete Musik, deel 1
Blok 2:  Entartete Kunst, Entartete Musik, deel 2, inclusief een interactief deel:   
   welke ‘ontaarde’ beeldende kunst en muziek wilt u nader toegelicht krij gen?
Blok 3:  Keuzeblok waarin uw favoriete ‘ontaarde’ beeldende kunst en muziek   
   wordt toegelicht
Blok 4:  Een kunstenaarsportret van een kunstenaar wiens kunst ‘ontaard’ was:   
   Marc Chagall
Blok 5:  Deel 2 kunstenaarsportret over Marc Chagall

Entartete Kunst 
Verboden beeldende kunst en muziek 
onder het nazibewind
Drs. Josée Claassen
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Filosofi e

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Maandag 17 en dinsdag 18 augustus
10.00 – 15.45 uur

Prij s:
€ 165 (inclusief lesmateriaal, 
koffi  e/thee, 2 x lunch en afsluitend 
drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
Hannah Arendt, Denken, het leven van de 
geest, Uitgeverij  Klement-Pelckmans ISBN 
978 90 8687 101 8. Eerdere edities zij n 
bruikbaar maar leveren meer moeite op 
omdat de vertaling herzien is. 
De docenten stellen digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Deze tweedaagse cursus is de derde 
in de reeks over Hannah Arendt en kan 
prima los worden gevolgd.

Drs. Petra Bolhuis rondde in 1995 
samen met drs. Theo Meereboer een 
doctoraalscriptie fi losofi e af over 
Hannah Arendt en Michel Foucault. 
Petra Bolhuis rondde een studie 
Orthopedagogiek af (RUG 1991). Ze heeft  
sinds tien jaar een eigen fi losofi sche 
praktij k van waaruit zij  cursussen en 
lezingen verzorgt over het snij vlak 
tussen theorie en praktij k. Drs. Theo 
Meereboer heeft  na enkele jaren 
studie in Wageningen (Sociologie en 
Welzij nsvraagstukken) besloten zich 
verder te richten op de basis van alle 
wetenschappen; de Filosofi e. Hij  is blind 
sinds 1979 en sinds meer dan tien jaar 
werkt hij  binnen Maieutiek als docent en 
individueel begeleider. www  .maieutiek.nl

Hannah Arendt: ‘Denken’ 
Drs. Petra Bolhuis en Drs. Theo Meereboer

Hannah Arendt schreef als Joodse vluchteling in Amerika over het Eichmann proces 
in Israël. Daar ontwikkelde zij  haar veelbesproken concept van de banaliteit van het 
kwaad en zij  koppelde dat aan onnadenkendheid. Maar als verkeerd denken tot zulke 
gevolgen kan leiden dan moet er ook aandacht gegeven worden aan goed denken. 
Dat doet zij  in haar driedelige werk ‘Het leven van de geest’. ‘Alleen Denken’ is 
door haarzelf gepubliceerd. ‘Willen’ en ‘Oordelen’, de andere twee delen, zij n door 
anderen samengesteld. Wat is denken? Hoe controleren we onze denkinhoud? Hoe 
verhoudt onze individuele denkactiviteit zich tot de anderen en de wereld van de 
verschij nselen? Arendt schrij ft ; “Er zij n geen gevaarlij ke gedachten; het denken 
zelf is gevaarlij k (…). Toch ziet zij  het menselij k leven zonder denken als onleefbaar. 
Ze wij st ons aan waar de risico’s van denken als activiteit schuilen. Zo ziet ze, met 
name bij  intellectuelen, de kloof tussen de prachtige diepzinnige gedachten en 
de weerbarstige realiteit en het gevaar dat schuilt in het voorop stellen van een 
denkwereld boven de werkelij kheid.

De fi losofi e die Arendt schrij ft  is diepgaand, maar geen studeerkamerwij sheid. Haar 
werk is ontstaan als gevolg van haar nadenken over haar eigen ervaringen in de 
Tw eede Wereldoorlog en dat maakt het in onze ogen waardevol om te kij ken wat wij  
er in deze tij d aan kunnen hebben.

We lezen met elkaar primaire tekstgedeelten. De cursus biedt achtergrond en 
samenhang bij  deze teksten om deze te kunnen begrij pen en vervolgens deze te 
kunnen verbinden met de huidige tij d en het persoonlij ke leven.

Programma maandag 17 augustus
Blok 1:   Waar fi losofi e volgens Arendt over zou moeten gaan en de rol van   
   denken daarin.
Blok 2:  Denken en het Eichmannproces
Blok 3:  Denken en het verschil tussen begrij pen en verstaan
Blok 4:  Gesprek
Blok 5:  Denken, verschij nselen en denkinhouden

Programma dinsdag 18 augustus
Blok 1:   Gesprek
Blok 2:  Descartes, Kant en denken
Blok 3:  Biologie, denken en de wereld; de ontmoeting van het individuele denken  
   met het denken van de ander(en) 
Blok 4:  Socrates en het stop en denk
Blok 5:  Gesprek en evaluatie

T

Kunst en cultuur

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Maandag 17 en dinsdag 18 augustus
10.00 – 15.45 uur

Prij s:
€ 165 (inclusief koffi  e/thee, 
2 x lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Ko van Dun is opgeleid als docent 
beeldende vorming en vooral werkzaam 
als docent kunst- en cultuurgeschiedenis. 
Daarnaast is hij  als adviseur, schrij ver en 
docent verbonden aan musea, galeries 
en bedrij ven, onder andere als extern 
medewerker voor de Rabo Kunstcollectie, 
gastdocent voor de Universiteit van 
Maastricht en gastspreker en –curator 
voor het Bonnefantenmuseum.

Het beginpunt van het verhaal is duidelij k, het eindpunt ook: wat rond 1500 begon 
met de eerste barsten in een alomvattende, theocratische orde van eeuwen, 
mondde in recente tij den uit in een seculiere wereld, een samenleving waarin kerk 
en staat zij n gescheiden en geloof een persoonlij ke kwestie is geworden. 

In de eeuwen die zich hiertussen uitstrekken is de opkomst van geloof, kunst 
en wetenschap als aparte domeinen een van meest opvallende fenomenen. 
Domeinen die zich stap voor stap van elkaar losmaakten, in telkens weer wisselende 
verhoudingen ten opzichte van elkaar kwamen te staan en wier meerstemmige 
samenspraak een van de belangrij kste motoren van de vooruitgang werd. 

Wat weten we en hoe kunnen we het weten? Waar liggen de grenzen van onze 
kennis en welke rol spelen verbeelding en scheppingskracht? In een wereld die 
traditionele modellen loslaat dienen zich nieuwe vragen aan. Maar er gebeurde 
meer: God werd van zij n troon gestoten, de koepel van een nabij e hemel stortte 
in en de mens kwam bloot te staan aan de kille wind van een oneindig universum. 
In een onttoverde wereld krij gt de kunst de opdracht om de ontstane leegte op te 
vullen. Een opdracht die in onze tij d nog altij d van kracht is. 

Met de kunst als gids brengt deze tweedaagse cursus een onderwerp in beeld 
dat raakt aan de kern van onze cultuur. Er ontstaat een gelaagd en rij kgeschakeerd 
overzicht van de westerse geschiedenis vanaf 1500 tot nu.

Programma maandag 17 augustus
Blok 1:   Opmaat en afbakening
Blok 2:  De wereld van nu
Blok 3:  De wereld van 1500
Blok 4:  De kunstenaar-wetenschapper
Blok 5:  Een nieuw verbond: kunst en religie in de 17e eeuw

Programma dinsdag 18 augustus 
Blok 1:   1800: Het grote scharnier
Blok 2:  De verlichting in beeld
Blok 3:  De wereld van 1500
Blok 4:  Kunst is een religie, de kunstenaar haar priester
Blok 5:  Afsluiting en conclusie

Kunst, geloof en wetenschap
De samenspraak in de geschiedenis 
van de moderne wereld.
Ko van Dun
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Natuurwetenschappen

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Donderdag 20 augustus
10.00 - 15.45 uur

Prij s:
 € 82,50 (inclusief koffi  e/thee, 
lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar. 

Voor deze cursus is affi  niteit met 
de natuurwetenschappelij ke 
onderzoeksmethodiek en notatiewij ze 
gewenst.

Drs. Heinz Wanders studeerde wis- en 
natuurkunde en elektronica aan de KMA 
in Breda. Daarna vervulde hij  diverse 
functies in binnen- en buitenland bij  de 
Koninklij ke Luchtmacht. In 1971 behaalde 
hij  in Leiden akte Duits MO-A en van 
1972 tot 1977 studeerde hij  sociologie 
in Utrecht en Leiden. Hij  verliet de 
luchtmacht in 1998 en is consultant in 
de wereld van de luchtvaart die hem 
blij ft  boeien.

Zwarte gaten 
Het hoe en wat van zwarte gaten
Drs. Heinz Wanders

Deze studiedag staat in het teken van zwarte gaten. Hoe ontstaan ze, welke soorten 
zij n er, hoe beïnvloeden ze hun kosmische omgeving en reguleren ze het ontstaan 
van sterren? Wat gebeurt er in een zwart gat, wat doet een zwart gat met ruimte 
en tij d, wat gebeurt er als je in een zwart gat valt!? Deze en nog vele andere vragen 
passeren de revue.

Programma donderdag 20 augustus
Blok 1: Newton en Einstein, tij d-ruimte kromming Schwarzschild straal.
We behandelen de verschillen tussen de zwaartekrachttheorieën van Newton 
en Einstein. Voor Newton zij n tij d en ruimte achtergrondvariabelen. In zij n eigen 
woorden: “Tij d en ruimte zij n voor iedereen altij d en overal hetzelfde. Tij d stroomt 
uniform onverstoorbaar voort en ruimte bestaat zonder referentie naar wat dan 
ook”. Voor Einstein zij n ruimte en tij d dynamisch vervlochten en afhankelij k van 
massadichtheid: massa bepaalt hoe ruimte kromt en de ruimtekromming bepaalt 
hoe massa beweegt. 

Blok 2: Ty pen zwarte gaten
We besteden aandacht aan drie basistypen zwarte gaten: exploderende sterren 
produceren relatief kleine stellaire zwarte gaten met een massa van enkele malen 
die van de zon. Super massieve gaten met massa’s van miljoenen tot miljarden 
zonnemassa’s vormen de centra van Melkwegen. Intermediaire zwarte gaten met 
massa’s van enkele honderden tot duizenden malen die van de zon ontstaan door 
botsingen van (zware) sterren of neutronensterren.

Blok 3: De Event Horizon Telescope 
De Event Horizon Telescope (Waarnemingshorizon Telescoop) en het massieve 
zwarte gat in de grote spiraalnevel M87 met een massa van ≈ 7 miljard x MZon op 
een afstand van 53,5 miljoen lichtjaar.

Blok 4: Drie vraagstukken rond zwarte gaten
Verdwij nt alles in een zwart gat of toch niet? Is de waarnemingshorizon de grens 
van een zwart gat of is er een alles vernietigende muur van vuur? En (een beetje 
metafysisch of sciencefi ction misschien) Leven we in een drie dimensionele ruimte 
of is ons heelal een hologram, een twee dimensionele ruimte zonder zwaartekracht?

Blok 5: Gravitatiegolven
De resultaten van de metingen van zwaartekrachtgolven en hoe gaan we verder.

T

Wij , mensen van deze tij d, zij n de eerste generaties die na hun werkzame leven nog 
vele jaren voor de boeg hebben. Daarmee bevinden we ons in een positie die in 
de klassieke periode slechts voor een kleine elite was weggelegd. We kunnen nog 
vele jaren doorbrengen in een leven ‘vrij  van de noodzaak’. Maar denk nu niet dat 
daar het grote genieten begint; de klassieke wereld ontdekte al dat het refl ectie en 
stuurmanskunst behoeft  om in vrij heid vorm te geven aan het eigen leven.
Daarbij  is de vrij heid natuurlij k relatief. Zeker als we ouder worden moeten we ook, 
zoals de stoïcij nen al deden, nadenken over wat we zelf in de hand hebben en wat 
onafwendbare gebeurtenissen zij n, de voldongen feiten. Juist daar is levenskunst 
nodig. Enerzij ds om te bekij ken waar het terrein van vrij heid zich bevindt en 
anderzij ds om te komen tot een houding waarin we met de voldongen feiten uit de 
voeten kunnen.

Ouder worden is voor deze generatie het zoeken van nieuwe wegen die we nog 
nooit in zo grote getale hebben bewandeld. In die zin is kunst van het ouder worden 
het vormgeven aan een nieuwe levenskunst. Baars en Dohmen hebben een aantal 
fi losofi sche teksten bij eengezocht over ouder worden. Deze en andere fi losofi sche 
teksten over verschillende aspecten van het ouder worden en de verschillende 
visies over manieren om dat ouder worden vorm te geven, vormen de basis van 
deze driedaagse cursus.

Programma dag 1, woensdagmiddag 19 augustus
Blok 1:  Generaties en leeft ij d, levensfases en leeft ij dsverschillen 
   en contexten van bestaan 
Blok 2:  Ouder en wij zer of ouder en cynischer? 
Blok 3:  De generatieverschillen en het delen van ervaringen

Programma dag 2, donderdag 20 augustus
Blok 1:  Eindigheid, Ouder worden en de scheiding lichaam geest 
Blok 2:  Vervolg Eindigheid, Ouder worden en de scheiding lichaam geest
Blok 3:  Gesprek 
Blok 4:  Leven in de huidige tij d jong zij n en oud worden
Blok 5:  Leven in de huidige tij d jong zij n en oud worden

Programma dag 3, vrij dagochtend 21 augustus
Blok 1:   Ouder worden en je plaats in de samenleving
Blok 2:  Toekomst en ouder worden

De kunst van het ouder worden
Levenskunst specifi ek voor de ouder
wordende mens
Drs Petra Bolhuis en Drs. Theo Meereboer
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Filosofi e

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Woensdag 19 augustus 13.00 – 15.45 uur
Donderdag 20 augustus 10.00 – 15.45 uur
Vrij dag 21 augustus 10.00 – 13.30 uur

Prij s:
€ 165 (inclusief koffi  e/thee en 2 x lunch)

Literatuur/ lesmateriaal:
De kunst van het ouder worden, Jan 
Baars, Joep Dohmen, ISBN 10 9026324111/
ISBN 13 9789026324116. De docenten 
stellen digitaal lesmateriaal beschikbaar.

Dit is een herhaling van de succesvolle 
cursus in voorjaar 2020

Drs. Petra Bolhuis rondde in 1995 
samen met drs. Theo Meereboer een 
doctoraalscriptie fi losofi e af over 
Hannah Arendt en Michel Foucault. 
Petra Bolhuis rondde een studie 
Orthopedagogiek af (RUG 1991). Ze heeft  
sinds tien jaar een eigen fi losofi sche 
praktij k van waaruit zij  cursussen en 
lezingen verzorgt over het snij vlak 
tussen theorie en praktij k. Drs. Theo 
Meereboer heeft  na enkele jaren 
studie in Wageningen (Sociologie en 
Welzij nsvraagstukken) besloten zich 
verder te richten op de basis van alle 
wetenschappen; de Filosofi e. Hij  is blind 
sinds 1979 en sinds meer dan tien jaar 
werkt hij  binnen Maieutiek als docent en 
individueel begeleider. www  .maieutiek.nl
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Natuurwetenschappen

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus
10.00 – 15.45 uur

Prij s:
€ 145 (inclusief 2 ochtenden college, 
2 excursies, koffi  e/thee, 2 x lunch 
en een afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Voor de excursies dient u goed ter 
been te zij n en passend, waterdicht 
schoeisel te dragen. Reken er daarbij  
op dat de excursies ongeacht de 
weersomstandigheden altij d doorgaan. 
Groepsgrootte max 25.

Drs. Kees Boele is bioloog/ecoloog 
en was voorheen o.a. werkzaam 
voor Hortus Haren en botanische 
tuin De Kruidhof. Sinds 2011 is hij  als 
natuurpresentator en docent vanuit zij n 
bedrij f Natuurpresentaties o.a. actief voor 
verschillende HOVO’s.

Verstikte natuur
Stikstofproblematiek in biologisch perspectief
Drs. Kees Boele

Met de cursus ‘Verstikte natuur’ bieden we inzichten in het totale stikstofdossier 
door het leveren van wetenschappelij ke kennis waarmee u als cursist uw mening 
kunt vormen.

U volgt de verschillende depositie stromen. Daarbij  wordt begonnen met de 
stikstofkringloop. Als onmisbaar element voor opbouw van o.a. eiwitten wordt er 
voortdurend stikstof aan de lucht onttrokken en omgezet in voor planten bruikbare 
vorm. Aan de andere kant komt er door afbraak van organische materiaal steeds 
stikstof vrij . Elke ecosysteem heeft  daarbij  een zekere balans maar uitgerekend op 
de voedselarme zandgronden is het balanceren op een dunne draad. 

Constateren dat er grenzen gepasseerd zij n betekent echter niet dat er geen 
weg terug kan zij n. Als de emissie van de verschillende vormen van stikstof 
teruggebracht wordt kunnen gerichte beheermaatregelen op de lange termij n 
ecosystemen helpen om een nieuw evenwicht te vinden. Een groot deel van de 
verdwenen planten zou door kiemen uit in de bodem aanwezige zaden dan weer 
terug kunnen komen. Een veel grotere uitdaging vormt echter de verzuring die 
als gevolg van stikstofdepositie vooral zand volledig uitgeloogd heeft . Proeven 
bewij zen dat op kleine schaal herstel mogelij k is maar op West-Europese schaal zal 
dit zeker de grootste uitdaging worden voor de komende decennia.

Met twee wandelexcursies in de prachtige Brabantse natuurgebieden Kampina en 
Huis ter Heide leert de docent u deze effecten te herkennen. Na deze tweedaagse 
cursus bent u bekend met de effecten van alle verschillende stikstofdeposities op 
zowel terrestrische als aquatische ecosystemen. U kunt deze effecten in de natuur 
herkennen en heeft  kennis over haalbare mogelij kheden om op korte en lange 
termij n tot reductie van verschillende stikstofdeposities te komen.

Programma dinsdag 25 augustus
Blok 1:   Stikstofkringloop
Blok 2:   Antropogene stikstofdepositie en effecten op de natuur
Blok 3:  Excursie Huis ter Heide

Programma woensdag 26 augustus
Blok 1:   Reductiemogelij kheden stikstofdepositie en herstel ecosystemen
Blok 2:   Herstel ecosystemen, praktij kvoorbeelden
Blok 3:  Excursie Kampina

T

Kunst en cultuur
Mens en maatschappij 

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Maandag 24 augustus
10.00 – 15.45 uur

Prij s:
€ 82,50 (inclusief lesmateriaal, 
koffi  e/thee, lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Prof. dr. Carl Rohde is cultuursocioloog. 
Zij n leerstoel/lectoraatsopdracht 
centreert zich rondom 
toekomstonderzoek. Hij  was lector op 
hogescholen van Eindhoven. Tilburg, 
Maastricht en Den Haag/Amsterdam. 
In 2012 benoemde de stad Shanghai 
hem als de eerste professor ‘Future 
Forecasting and Innovation’ – aan het 
Shanghai Institute of Technology. 

‘De toekomst mag dan in nevelen gehuld zij n: zij  laat zich wel onderzoeken.’ 

Dat onderzoek deed academisch trendwatcher Carl Rohde de afgelopen tien jaar 
met tienduizend studenten op 52 universiteiten en hogescholen in vier continenten. 
Hij  gaf inspirerende lezingen over toekomstgerichte onderwerpen aan studenten. 
Vervolgens liet hij  ze op zoek gaan naar zaadjes van nieuwe ontwikkelingen binnen 
een onderwerp en zo ontwikkelt zich een soliede beeld van wat de toekomst kan gaan 
inhouden. Tegelij ktij dig krij gen we een beter beeld hoe jonge mensen – de Millennials 
– de toekomst inschatten en beredeneren. 

Naast dit voortdurende onderzoek naar de ‘soft  spots’ van generaties en doelgroepen 
doet Rohde onderzoek naar de mentaliteitstrends van onze samenleving en 
van de toekomst. Dat doet hij  wereldwij d met honderden ‘cool hunters’, in alle 
leeft ij dscategorieën, dus ook veel 50+ers. In hun stad, van Amsterdam tot Sao 
Paulo, van Los Angeles tot Shanghai, maken deze cool hunters rapporten wat er 
allemaal ‘cool’ gevonden wordt. Cool betekent daarbij  niet zo zeer hip. Cool betekent: 
aantrekkelij k en inspirerend met toekomstpotentieel binnen de eigen generatie.
Deze interactieve cursus geeft  u inzicht in de methodologie van toekomstonderzoek 
en met name in de uitkomsten daarvan – vanuit vooral een cultuursociologisch 
perspectief. Hoe onderzoeken we de toekomst en welke toekomsttrends zien we?

Programma maandag 24 augustus 
Blok 1:   De toekomst van Werk. Robots nemen echt niet al het werk over, maar   
   zorgen wel voor intense veranderingen. Met winnaars en verliezers
Blok 2:  De toekomst van Artifi ciële Intelligentie (AI): supermacht en ultiem gevaar
Blok 3:  De toekomst van consumeren en duurzaamheid. Nieuwe technologieën   
   manipuleren superieur. Andere geven hoop. Dat doet de deeleconomie ook  
   En er is meer. Maar is dat genoeg voor optimisme? 
Blok 4:  De voornaamste karaktertrekken van de jongere generaties 
   (16-22/22- 32/32-42). Verwend, gefotoshopt, digitaal levend maar    
   ook: digitaal verslaafd, op zoek naar betekenis maar ook gestrest en soms  
   met depressieve neigingen
Blok 5:  De ‘oudere’ generaties. Over 50+ met hun wellnessportf olio’s en    
   vitaliteitsmanagement. En hoe de generatie daarboven gezondheid en   
   levenskwaliteit kan behouden 

Trends en toekomst-
verwachtingen
Resultaten uit internationaal 
toekomstonderzoek
Prof. dr. Carl Rohde
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Politiek en geschiedenis
Kunst en cultuur

Locatie: 
Tilburg

Dag en tij d:
Donderdag 27 en vrij dag 28 augustus
10.00 – 15.45 uur

Prij s:
€ 180 (inclusief lesmateriaal, 
koffi  e/thee, lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent deelt een syllabus uit.

Als vervolg op deze cursus wordt van 
4 t/m 12 september 2020 een reis naar 
Moskou georganiseerd in samenwerking 
met reisorganisatie Labrys met de docent 
als reisleider.

Dr. Peter van Nunen volgde de 
opleiding tolk-vertaler (Russisch, 
Engels) in Antwerpen en studeerde 
Theaterwetenschappen, Slavistiek en 
Germanistiek in Leipzig en promoveerde 
bij  Tindemans over de Russische 
theaterregisseur Meyerhold. Hij  is 
docent aan diverse opleidingen tolk-
vertaler; oprichter van het Nederlandse 
Cultuurcentrum te Moskou en geeft  
leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te 
Maastricht.

De historische mij lpalen van de weergaloze opkomst en bloei van het Moskouse 
Kremlin als hoofdzetel van de Russische vorsten worden belicht, waarbij  de feitelij ke 
gebeurtenissen steeds worden afgezet tegen de artistiek-literaire vorm die de 
groten van de Russische kunst en cultuur gevonden hebben om hetzelfde verhaal 
anders te vertellen.

Na een inleiding over de geschiedenis van het vroege Rusland wordt over de 
verrassende opkomst van het dorp Moskou verhaald, dat zal uitgroeien tot de 
onwankelbare hoofdstad van ’s werelds grootste rij k. Zelfs tij dens de twee eeuwen 
waarin de residentiële eer door Sint-Petersburg waargenomen werd, wordt iedere 
nieuwe tsaar in het oude Moskouse Kremlin gekroond.

In de 20e eeuw zal dit centrum van een wereldrij k snij punt blij ven van verschillende 
culturen, maar uiteindelij k verworden tot het versteende massief van een voorbij  
toekomstproject. Sinds ook de politici dit toekomstproject bij  het vuilnis hebben 
gezet, probeert de stad Moskou en daarmee ook de staat Rusland zich binnen de 
nieuw ontstane geopolitieke verhoudingen opnieuw uit te vinden. Vladimir Poetin 
voelde zich geroepen dat streven in de 21e eeuw vorm te geven. De cursus over de 
historische mij lpalen van de opkomst en bloei (en steeds ook weer ondergang) van 
Moskou geeft  u inzicht in de wordingsgeschiedenis van Rusland en in het doen en 
laten van de Russische regering in het huidige tij dsgewricht.

Programma donderdag 27 augustus
Blok 1:   Opkomst, groei en ondergang van een moerasdorp, 8e–13e eeuw (deel 1)
Blok 2:  Opkomst, groei en ondergang van een moerasdorp, 8e–13e eeuw (deel 2)
Blok 3:  Geloof en macht in het nieuwe Moskouse Kremlin, 13e–18e eeuw (deel 1)
Blok 4:  Geloof en macht in het nieuwe Moskouse Kremlin, 13e – 18e eeuw (deel 2)
Blok 5:  Het Russische Imperium wordt Europees en verlaat Moskou, 
   18e – 19e eeuw (deel 1)

Programma vrij dag 28 augustus
Blok 1:   Het Russische Imperium wordt Europees en verlaat Moskou, 
   18e – 19e eeuw (deel 2)
Blok 2:  Sovjetunie – terug naar Moskou, 20e eeuw (deel 1)
Blok 3:  Sovjetunie – terug naar Moskou, 20e eeuw (deel 2)
Blok 4:  Poetin probeert Rusland opnieuw uit te vinden, 21e eeuw (deel 1)
Blok 5:  Poetin probeert Rusland opnieuw uit te vinden, 21e eeuw (deel 2)

Pracht en praal van het 
Moskouse Kremlin
Dr. Peter van Nunen
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Kunst en cultuur

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Maandag 12 oktober
10.00 – 15.45 uur

Prijs:
€ 82,50 (inclusief koffie/thee, 
lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt geen digitaal lesmateriaal 
beschikbaar. Tijdens de cursus wordt er 
een literatuurlijst uitgereikt.

Dit is een herhaling van de succesvolle 
themadag in najaar 2019. Als vervolg 
op deze themadag wordt van 4 t/m 
19 november een reis naar Japan 
georganiseerd in samenwerking met 
reisorganisatie Labrys met de docent als 
reisleider.

Dr. ing. Birgit Jürgenhake studeerde 
architectuur aan het Universiteit in 
Karlsruhe en werkte als architecte in 
diverse internationale bureaus. Sinds 
2004 is ze assistent professor aan de 
Faculteit Architectuur van de TU Delft 
en sinds 2002 regelmatig docent voor 
het HOVO onderwijs. In 2011 deed ze een 
onderzoek over het traditionele stadshuis, 
de Machiya, in Kyoto. Sinds 2018 begeleid 
ze een architectuurreis door Japan voor 
Labrys Reizen.

Het Japanse huis
Traditionele en moderne architectuur
Dr. ing. Birgit Jürgenhake

Japan is een land van tegenstrijdigheden, de moderne architectuur lijkt compromisloos, 
soms ook experimenteel. Voor ons Westerlingen is de Japanse architectuur fascinerend, 
zowel de traditionele Minka en de Machiya, de keizerlijke villa’s en de theehuizen, als ook 
de moderne architectuur. Ze verbaast ons door haar verrassende ruimtelijkheid, het spel 
met licht en schaduw, de nauwkeurige detaillering en de prachtige materiaalkeuzes. De 
huizen lijken vanuit een idee ontworpen te zijn die voor ons geheimzinnig is.

In de laatste 20 jaren heeft de Japanse architectuur een zeer belangrijke internationale 
positie ingenomen. Diverse jonge architecten geven sterke impulsen, ook bij ons 
in Nederland. Daarbij speelt de eigen traditie altijd een belangrijke rol. Traditie en 
moderniteit staan naast elkaar, vaak letterlijk in een straat. De hedendaagse Japanse 
architectuur is voor een groot deel conceptueel sterk beïnvloed door de traditie. Hoe 
meer wij de traditie begrijpen, hoe duidelijker kan deze in de hedendaagse Japanse 
architectuur ontdekt worden.

Tijdens deze themadag gaan we eerst naar de traditionele aspecten van het 
Japanse huis kijken. Wij verdiepen ons in verschillende traditionele huizen en leren 
de ontwerpprincipes kennen: Het theehuis, huizen op het land en in de stad zullen 
besproken worden. Vervolgens kijken we naar de tijd waarin Japan zich openstelde voor 
het Westen (vanaf 1853) en een wederzijds invloed merkbaar werd. In de laatste uren 
richten wij dan onze aandacht op hedendaagse Japanse huizen en zullen de link met het 
verleden begrijpen.

Na deze themadag bent u op de hoogte van de belangrijkste architectonische en 
esthetische concepten van de Japanse traditionele architectuur en kunt u deze ook 
herkennen in de moderne Japanse architectuur. Daarbij is het Japanse woonhuis een 
belangrijk uitgangspunt.

Programma maandag 12 oktober 
Blok 1:   Een eerste verkenning van de architectuur in Japan tussen de 8e eeuw en de  
   17e eeuw: Het edele woonhuis in Shinden – Shoin en Sukiya stijl 
Blok 2:   De Minka - huis voor het volk en de Machiya - het woon-winkelhuis 
Blok 3:  Het begin van een moderne architectuur rond 1850
Blok 4:  Het Japanse huis in de 20e eeuw
Blok 5:  Het Japanse huis aan het begin van de 21e eeuw
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Kunst en cultuur

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Donderdag 8 oktober
10.00 – 15.45 uur

Prijs:
€ 82,50 (inclusief koffie/thee, 
lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Drs. Ineke Beeling afkomstig uit een 
familie van antiquairs, studeerde 
kunstgeschiedenis in Leiden. Zij is 
gespecialiseerd in de decoratieve 
kunsten en historische interieurs. Tevens 
is zij opgeleid tot interieurvormgever 
in Londen en met haar bedrijf Beeling 
Interiors richt zij interieurs voor 
monumenten in.

Sinds de jaren ‘8o is Dutch Design een internationaal bekend fenomeen. Zelfs zo zeer 
dat buitenlandse ontwerpers deze esthetiek overnemen en Dutch Designers worden 
genoemd. 

Hella Jongerius, Maarten Baas, Marcel Wanders, Jurgen Bey, Richard Hutten, Hester 
van Eeghen en collectieven als Droog en Moooi staan met hun experimentele, 
innovatieve, onconventionele en humoristische ontwerpen aan de wieg hiervan. 

Algemeen genomen omvat de term Dutch Design ook modeontwerpers als Viktor & 
Rolf en architecten als Rem Koolhaas en Francine Houben. Eveneens de zogenaamde 
‘Dutch Wave’ (De Hollandse Vasteplantengolf) met tuinarchitect Piet Oudolf en 
kunstenares Claudy Jongstra.

Tijdens deze themadag bekijken we wat Dutch Design nu eigenlijk is. Hoe komt het 
dat Nederland een vooraanstaande positie heeft ingenomen op dit gebied? Wat was 
de rol van de overheid, het bedrijfsleven en de Design Academy te Eindhoven en 
de Rietveld Academie? Gaat het hier om toegepaste kunst of autonome kunst? Hoe 
wortelt het werk van deze hedendaagse vormgevers in de Nederlandse traditie met 
ontwerpers als Berlage, Colenbrander, Rietveld en Gispen? 

Deze cursus is een mooie opmaat voor de Dutch Design Week die plaatsvindt van  
17 t/m 25 oktober in Eindhoven en laat u kennismaken met de kenmerken en 
oorsprong van deze stroming in de Nederlandse ontwerpgeschiedenis.

Deze en andere vragen zullen aan de orde komen aan de hand van onderstaande 
thema’s.

Programma donderdag 8 oktober
Blok 1:   Ambachtelijke vormgeving (1875 – 1915)
Blok 2:  Vormgeving als kunst (1915 – 1940)
Blok 3:  Modernisme en moraal (1925 – 1965) 
Blok 4:  Professionalisering en beleid (1950 – 1980)
Blok 5:  Debat en tegendraadse bewegingen (1980 – nu)

Dutch Design
De Nederlandse ontwerpgeschiedenis 
van Berlage tot nu
Drs. Ineke Beeling
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Het Amerikaanse
presidentschap 
Trump, impeachment en de verkiezingen 2020
Drs. Marjolein Schenkel

In 2016 werd Donald Trump tot de 45e president van de Verenigde Staten gekozen. 
Sindsdien is het Amerikaanse presidentschap, misschien wel meer dan ooit tevoren, 
dagelijks in het nieuws. Of het nou gaat om binnenlandse politiek, zoals de strijd 
met de Democraten en het Mueller-onderzoek, de internationale betrekkingen zoals 
bijvoorbeeld met Rusland en Iran, de rechtszaken en schandalen, of uiteraard om de 
impeachment. We kennen de beelden allemaal.

Deze themadag blikt terug op de jaren onder Trump, en vooruit naar de 
verkiezingen van 2020. We beginnen met de binnen- en buitenlandse politiek 
onder Trump, mede aan de hand van beeldmateriaal. Daarna komt de impeachment 
aan de orde, waarbij ook de procedure en de eerdere (bijna) impeachments van 
Clinton en Nixon worden besproken. 

Vervolgens behandelen we de ontwikkeling van het presidentschap van 1945 – nu, 
met ook enige onderliggende theorie, o.a. over de opkomst van het zogeheten 
‘keizerlijke presidentschap’ in deze periode. De dag wordt afgesloten met twee 
blokken in het teken van de komende verkiezingen. Blok vier gaat over het 
Amerikaanse kiesstelsel, het verloop van de verkiezingen van 2016, het Mueller-
rapport en Russische inmenging. En tot slot kijken we in het laatste blok naar de 
verkiezingen van november 2020. Wie zijn de kandidaten, wat zijn de peilingen en 
actuele ontwikkelingen, en hoe zijn die te duiden? Natuurlijk komt in alle blokken de 
invloed terug van (deze ontwikkelingen in) het Amerikaanse presidentschap, op de 
rol van de VS op het wereldtoneel. Deze themadag biedt zo de mogelijkheid om de 
(zeer) actuele ontwikkelingen te duiden en in een breder perspectief te plaatsen.

Programma dinsdag 27 oktober
Blok 1:   Inleiding en het presidentschap van Trump 2016 – 2020
Blok 2:  Impeachment: de impeachment van Trump, de ins en outs van de   
   procedure, en de vergelijking met de casussen van Clinton en Nixon
Blok 3:  De ontwikkeling van het ‘imperial presidency’ van 1945 – heden, de   
   ‘maffiastaat’ en de relatie tot de impeachment van Trump en de 
   komende verkiezingen
Blok 4:  De verkiezingen van 2020: hoe werkt het Amerikaanse kiesstelsel, verloop  
   verkiezingen in 2016, het Mueller-rapport en de Russische inmenging
Blok 5:  De verkiezingen van 2020: de actuele stand van zaken en analyse

T

Mens en maatschappij

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Donderdag 15 oktober
10.00 – 15.45 uur

Prijs:
€ 82,50 (inclusief koffie/thee, 
lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn 
afstuderen aan de Universiteit van 
Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit 
van Barcelona gewerkt als docent 
en onderzoeker. Hij promoveerde in 
Tilburg op de psychologie van geheimen 
en zijn onderzoek richt zich op de 
persoonlijkheidspsychologie en de 
relatie tussen het hebben van geheimen 
en welzijn.

Hoe wij omgaan met onze sociale wereld wordt voor een belangrijk deel beïnvloed 
door de vroege leerervaringen die wij hebben gehad met onze ouders of verzorgers. 
Dit wordt hechting genoemd: de duurzame emotionele relatie tussen een kind en de 
opvoeders. De hechting ontstaat wanneer het kind leert in welke mate de opvoeders 
betrouwbaar en beschikbaar zijn wanneer het kind troost nodig heeft. Opvoeders 
kunnen bijvoorbeeld heel attent en sensitief reageren door een verdrietig kind 
snel te knuffelen en te ondersteunen. Maar ouders kunnen een verdrietig kind ook 
negeren, of zelfs straffen omdat ze huilen. Ook kan een ouder té beschermend zijn, 
waardoor het kind onvoldoende leert op eigen benen te staan. 

Deze vroege ervaringen met de opvoeders vormt de blauwdruk waarmee wij 
vervolgens onze sociale relaties vormgeven. De hechtingsstijl die iemand heeft 
ontwikkeld in de kindertijd komt dus op latere leeftijd tot uiting in hoe iemand 
omgaat met bijvoorbeeld relaties, conflicten, vriendschappen en kritiek. 

Tijdens deze eendaagse cursus gaan we hechting in detail bekijken. We maken 
kennis met de verschillende hechtingsstijlen (zoals veilig gehecht, vermijdend 
gehecht, afhankelijk gehecht), leren welke hechtingservaringen leiden tot een 
bepaalde hechtingsstijl en leren de symptomen te herkennen van de verschillende 
hechtingsstijlen. Ook gaan we kijken hoe hechting zich uit in het sociale gedrag van 
kinderen én volwassenen. 

Na deze cursus begrijpt u beter hoe vroege leerervaringen uw huidige sociale gedrag 
kunnen verklaren en bent u op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten 
met betrekking tot hechting. Het biedt inzicht in hoe een kind zijn of haar blauwdruk 
ontwikkelt om met de sociale wereld om te gaan.

Een cursus waarvan u zou willen dat uw ouders hem ooit hadden gevolgd!

Programma donderdag 15 oktober
Blok 1:   Hechting: een inleiding
Blok 2:  Een overzicht van de verschillende hechtingsstijlen
Blok 3:  Hoe ontstaat hechting?
Blok 4:  De consequenties van hechting voor sociaal gedrag
Blok 5:  De consequenties van hechting voor sociaal gedrag (vervolg)

Hechting: Samen veilig
Dr. Andreas Wismeijer
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Geschiedenis
Multidisciplinair
Mens en maatschappij

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Dinsdag 27 oktober
10.00 – 15.45 uur

Prijs:
€ 82,50 (inclusief koffie/thee, 
lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar. 

Drs. Marjolein Schenkel studeerde 
Geschiedenis aan de VU in Amsterdam 
en is werkzaam bij de Vrije Universiteit 
in Amsterdam, en eerder o.a. bij 
het NIOD Instituut voor Oorlogs-, 
Genocide- en Holocauststudies. 
Zij is gespecialiseerd in moderne 
geschiedenis, in het bijzonder van 
de holocaust en van de geopolitieke 
geschiedenis van tijdens en na de 
Koude Oorlog.
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Filosofie

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Donderdag 5 november
10.00 – 15.45 uur

Prijs:
€ 82,50 (inclusief koffie/thee, 
lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Drs. Nelleke Canters was 
hogeschooldocent filosofie aan de 
Fontys Hogescholen te Eindhoven, 
onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te 
Weimar en bestuurslid van de Wijsgerige 
Kring Eindhoven. Ze is directeur van het 
Centrum voor Filosofie & Kunst te Budel 
en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in 
samenwerking met diverse buitenlandse 
universiteiten.

Albert Camus: ‘De mens is 
het enige schepsel dat 
weigert te zijn wat hij is’
Absurditeit en revolte
Drs. Nelleke Canters

Midden in de chaos die de Tweede Wereldoorlog achterliet, op economisch, 
politiek en ook filosofisch vlak, werkt Albert Camus een filosofie uit die de zin van 
het menselijk bestaan wil onderzoeken. Naast filosoof is Camus ook schrijver en 
theatermaker. Wie kent Camus niet zijn boeken zoals ‘De Vreemdeling’ of de ‘Mythe 
van Sisyphus’. In de zestiger jaren van de 20e eeuw een veel gelezen schrijver en 
filosoof, maar ook heden is er weer volop belangstelling voor zijn werk. Waarom dat 
is wordt in deze cursus nader onderzocht. Camus was een tijdgenoot van Sartre en 
De Beauvoir en ondanks dat er in de pers vaak sprake was van verbanden tussen 
Sartre en Camus, heeft laatstgenoemde zich hier altijd fel tegen verzet. Camus wilde 
nooit beschouwd worden als een existentialist, als een schrijver of filosoof die de 
pessimistische theorieën van Sartre naar de praktijk zou vertalen in zijn romans en 
toneelstukken. Integendeel, Camus verwijt Sartre dat deze in zijn bitterheid is blijven 
steken. Voor Camus daarentegen bestaat er geen totale zinloosheid. Beweren dat alles 
zinloos is, drukt iets zinnigs uit en dit zinnige is de beslissing desondanks te leven. 
Leven sluit immers een waardeoordeel in: de mens kiest voor het leven vanaf het 
ogenblik dat hij zich niet overgeeft aan de dood.

Camus onmacht tegenover het leven is niet absoluut, maar betrekkelijk. De tragiek 
van het menselijk bestaan komt niet alleen tot uitdrukking in het feit dat de mens 
gevoelsmatig en verstandelijk zijn leven en de wereld met absurditeit bekleedt. Zij 
openbaart zich ook in de revolte tegen die onbegrijpelijke bestaansconditie. De 
revolte haalt de mens uit zijn oorspronkelijke eenzaamheid en het individuele lijden 
wordt gezamenlijk lijden. 

Op deze themadag wordt uitgelegd waarom Camus noch existentialist, noch nihilist 
genoemd mag worden en waarom hij tot een van de belangrijkste denkers van onze 
tijd wordt gerekend. Sartre staat bij hem in de schaduw!

Programma donderdag 5 november
Blok 1:   Biografie Albert Camus
Blok 2:   Waarom is Camus geen existentialist?
Blok 3:  Zwaartepunten in Camus filosofie/ literatuur
Blok 4:  De effecten van de revolte in de geschiedenis, 
   over Marxisme en Nationaal Socialisme
Blok 5:  Camus kritiek op nihilistische revolte theorieën

T

Filosofie

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Woensdag 28 oktober
10.00 – 15.45 uur

Prijs:
€ 82,50 (inclusief koffie/thee, 
lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Deze succesvolle themadag is al enkele 
malen aangeboden.

Gerko Tempelman MA is filosoof en 
theoloog en houdt zich bezig met 
de diepere menselijke drijfveren. 
Daarbij verdiept hij zich in wat hij 
ideeëngeschiedenis noemt, of: hoe 
het komt dat mensen denken zoals ze 
denken. Gerko was oprichter van het 
Death Café Nederland (gesprekken over 
de dood rond de koffietafel). Hij maakt als 
docent de filosofie toegankelijk aan de 
hand van vragen.

Religie is terug van weggeweest. En de meest zichtbare variant kennen we ook: de 
islam. De kranten staan er vol mee. Maar wat weten we over de islam?

In deze cursus maak je niet alleen kennis met het ontstaan van de islam, er wordt ook 
gekeken naar een tijd waarin het Arabische Rijk de dominante wereldcultuur was. 
In de gouden eeuwen van de islam, bloeiden de wetenschap en filosofie – iets dat 
niet iedereen zich vandaag de dag kan voorstellen.

Gerko Tempelman neemt je mee in het ongelooflijke verhaal van het ontstaan van de 
islam en het Arabische Rijk. En vanuit de vraag 'hoe ontstaat wetenschap?' staan we 
stil bij rekenkunde, sterrenkunde en de spanning tussen geloof en wetenschap in het 
Arabische Rijk. We ontdekken welke dingen we vandaag de dag te danken hebben 
aan wetenschappers in het Arabische Rijk en we staan stil bij hoe deze wetenschap 
de aanjager werd van de westerse wetenschappelijke revolutie.

We maken kennis met middeleeuwse redeneerkunde volgens de methode Job 
Cohen: theedrinken en de boel bij elkaar houden. En we reizen van de splinternieuwe 
hoofdstad Bagdad naar Cordoba en onderweg leren we drie belangrijke islamitische 
filosofen kennen (die het hartgrondig met elkaar oneens waren).

Maar we vragen ook: wat is er eigenlijk zo vanzelfsprekend aan onze eigen kennis 
en onze eigen cultuur? Want dat is bovenal wat deze cursus doet: het helpt je je te 
verplaatsen in mensen die we vaak niet begrijpen. En leren zo met andere ogen te 
kijken naar onszelf en onze eigen tijd.

Programma woensdag 28 oktober 
Blok 1:   Geschiedenis van islam, Arabisch Rijk en het ontstaan van wetenschap 
Blok 2:   Wiskunde en het begin van wetenschap
Blok 3:  Sterrenkunde en de bloei van wetenschap
Blok 4:  Filosofie en de spanning tussen geloof en wetenschap
Blok 5:  Filosofie en de spanning tussen geloof en wetenschap 2

Filosofie en islam
Hoe middeleeuwse Arabieren wetenschap 
en filosofie naar Europa brachten
Gerko Tempelman MA
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Filosofie

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Woensdag 18 november
10.00 – 15.45 uur

Prijs:
€ 82,50 (inclusief koffie/thee, 
lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Deze themadag is een vervolg op de 
succesvolle themadag Filosofie en Islam 
maar kan ook prima zonder voorkennis 
worden gevolgd.

Gerko Tempelman MA is filosoof en 
theoloog en houdt zich bezig met 
de diepere menselijke drijfveren. 
Daarbij verdiept hij zich in wat hij 
ideeëngeschiedenis noemt, of: hoe 
het komt dat mensen denken zoals ze 
denken. Gerko was oprichter van het 
Death Café Nederland (gesprekken over 
de dood rond de koffietafel). Hij maakt als 
docent de filosofie toegankelijk aan de 
hand van vragen.

Filosofie en islam - 
verdieping geloof en
wetenschap
Uitgebreide studie van al-Ghazali’s
autobiografische zoektocht naar waarheid
Gerko Tempelman MA 

‘Het bewijs van de islam’ wordt hij genoemd - de middeleeuwse denker al-Ghazali. 
Tot op de dag van vandaag is hij een inspiratiebron voor miljoenen moslims. Maar zijn 
naam duikt ook op andere plekken op, in de boeken van Salman Rushdie en Ayaan 
Hirsi Ali. In het manifest van Anders Breivik, bij filosofen als Bertrand Russell en in 
populairwetenschappelijk werk als dat van Nicholas Taleb en Neil deGrasse Tyson - 
allemaal hebben ze het over al-Ghazali en allen portretteren ze hem op dezelfde manier: 
als degene die eigenhandig het islamitische vrije denken de nek omdraaide.

Wie is deze denker? En is het ‘bewijs van de islam’ inderdaad degene die het einde 
inluidde van het vrije denken binnen de islam? Dit boek daagt de lezer uit dit zelf te 
beoordelen aan de hand van een nieuwe, (nog niet gepubliceerde) vertaling van al-
Ghazali’s verrassende autobiografie. Het is een tekst waarin al-Ghazali zichzelf neerzet 
als een twijfelende zoeker en allesbehalve de dogmatische betweter zoals hij zo vaak 
wordt geportretteerd. Het is een verhaal dat in de islamitische traditie al 900 jaar verteld 
wordt. En de tekst biedt de geïnteresseerde leek een fascinerende kennismaking met 
het islamitische denken zoals dat in de Gouden Eeuwen van de islam ontstond en 
doorwerkt naar vandaag de dag.

Tijdens deze studiedag lezen we met elkaar fragmenten uit al-Ghazali’s biografie 
(Nederlands). De docent werkt momenteel met veni-beurs houder Cornelis van Lit 
aan een eigentijdse vertaling van dit werk, waarvan gebruik zal worden gemaakt. Hij 
bespreekt de plek van al-Ghazali in het westerse denken (Hirsi Ali, Rushdie, deGrasse 
Tyson, Bertrand Russell) en de invloed daarvan op de beeldvorming van de islam. 

Programma woensdag 18 november
Blok 1:   al-Ghazali’s plek in westerse denken en de islam
Blok 2:   Lezing 1: al-Ghazali: biografische schets en al-Ghazali’s behandeling van   
   islamitische theologie
Blok 3:  Lezing 2: al-Ghazali’s behandeling van Griekse filosofie en wetenschap 1
Blok 4:  Lezing 3: al-Ghazali’s behandeling van Griekse filosofie en wetenschap 2
Blok 5:  Lezing 4: al-Ghazali’s behandeling van shi’isme en soefisme en afsluiting

T

Kunst en cultuur

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Vrijdag 13 november
10.00 – 15.45 uur

Prijs:
€ 87,50 (inclusief lesmateriaal, 
koffie/thee, lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 
als kunsthistoricus afgestudeerd 
aan de Rijksuniversiteit Leiden. 
Voordien behaalde hij in 1982 aan 
de KU Nijmegen zijn doctoraal 
geschiedenis. Hij is gespecialiseerd 
in architectuurgeschiedenis. 
Vanaf 1987 is hij werkzaam in het 
volwassenenonderwijs en verzorgt 
hij HOVO-cursussen, lezingen en 
kunstreizen.

Door de eeuwen heen werden door de adellijke elite in Engeland prestigieuze 
kunstcollecties opgebouwd, waarmee de kastelen, luxe villa’s en landhuizen werden 
verfraaid. De architectuur van deze buitenverblijven komt van de tekentafels van 
vooraanstaande architecten in Engeland zoals Smithson (16e eeuw), Jones en Wren 
(17e eeuw), Hawksmoor, Gibbs, Vanbrugh, Burlington en Adam (18e eeuw), Wyatt en 
Nash (19e eeuw). Zo ontstonden iconische gebouwen als Hardwick Hall, Blenheim 
Palace, Ham House, Chiswick House, Syon House en Petworth House. 

Bij elkaar staan deze gebouwen voor de eigenheid en verscheidenheid van de 
Engelse architectuur over een periode van meer dan 300 jaar. Elisabethan en 
Jacobian style, barok van Wren, Palladian movement en neo-stijlen uit de 19e eeuw 
passeren hierbij de revue. Vele van deze landhuizen worden tegenwoordig beheerd 
door de National Trust en zijn toegankelijk voor het publiek.

De kunstcollecties in deze gebouwen zijn het resultaat van de enorme verzameldrift 
die de Britten de afgelopen eeuwen aan de dag legden, met een piek in de 18e en de 
19 eeuw. De Britse elite reisde toen naar Italië (Grand Tour) en maakte in de kerken en 
paleizen van Venetië, Florence en Rome kennis met het werk van de grote Italiaanse 
kunstenaars. Ter plekke werden soms schilderijen en sculpturen aangekocht. Terug in 
Engeland schafte men op de kunstmarkt werken van levende en oude meesters aan. 
Zij verwierven niet alleen Italiaanse kunst maar ook schilderijen van Britse en Franse 
makelij en heel veel Hollandse meesters. 

Alle genres van de schilderkunst waren in trek: landschap, portret, alledaagse taferelen, 
stillevens en historiestukken. Zodoende kwamen vele topstukken van Titiaan, Veronese, 
Rafaël, Claude Lorrain, A. Cuyp, Rembrandt en Jan Steen naar de huizen van de Engelse 
adel: een fraai overzicht van de Europese kunst tussen 1500 en 1900.

Programma vrijdag 13 november
Blok 1:   Inleiding: leven in het Engelse landhuis van de 16e tot de 20e eeuw
Blok 2:  Architectuur van het landhuis I: van Robert Smythson tot Chr. Wren
Blok 3:  Architectuur van het landhuis II: van Lord Burlington tot Edward Lutyens
Blok 4:  Kunstcollecties I: Britse koninklijke collectie
Blok 5:  Kunstcollecties II: o.a. Ham House, Petworth House

Engelse landhuizen 
Architectuur en kunstcollecties
Drs. Joris van Sleeuwen
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Muziekgeschiedenis

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Vrijdag 11 december
10.00 – 15.45 uur

Prijs:
€ 82,50 (inclusief koffie/thee, 
lunch en afsluitend drankje)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Drs. Frans Jansen is musicoloog en 
studeerde Muziekwetenschap aan 
de Universiteit van Utrecht. Hij geeft 
lezingen en heeft ruime ervaring met het 
geven van HOVO-cursussen.

Van oudsher behoort binnen de christelijke traditie het feest van de geboorte van 
Christus (Kerstmis) tot één van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. In zowel de 
katholieke als de protestantse liturgie is er dan ook altijd veel ruimte geweest om 
deze gebeurtenis muzikaal extra op te luisteren. 

Een onbetwist hoogtepunt in dit opzicht vormt het repertoire dat Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) voor deze periode heeft gecomponeerd. Hoewel zijn Weihnachts-
Oratorium het bekendst is, schreef hij daarnaast talloze andere werken die de moeite 
meer dan waard zijn om beter te leren kennen. Al in zijn Weimar-tijd kreeg Bach de 
opdracht om vanaf Advent tot en met Driekoningen passende muziek te schrijven, 
wat hij later in Leipzig (vanaf 1723) in ruime mate zou voortzetten. Zijn grootschalige 
kerstoratorium uit 1734 kan dan ook als een muzikale cumulatie van het voorafgaande 
worden beschouwd, waarmee hij niet alleen zichzelf maar ook talloze tijdgenoten 
overtrof.

Op deze studiedag zal nader worden ingegaan op het soort composities dat Bach 
componeerde (cantates en orgelwerken), alsmede de liturgische context, de 
ontstaansgeschiedenis en uitvoeringspraktijk van deze wonderschone werken. 

Uiteraard zullen de colleges rijkelijk geïllustreerd worden met passende 
muziekvoorbeelden, uitgevoerd door de beste Bach-vertolkers van deze tijd. Deze 
dag geeft inzicht in de muzikale context waarbinnen de kerstmuziek van Bach werd 
uitgevoerd in de 1ste helft van de 18e eeuw.

Programma vrijdag 11 december
Blok 1:   Liturgische context: het kerkelijk jaar en bijbehorend muziekrepertoire
Blok 2:  Kerstmis bij Bach: cantates en orgelwerken
Blok 3:  Kerstmis bij Bach: cantates en orgelwerken
Blok 4:  Het Weihnachts-Oratorium: Bachs ultieme kerstmuziek
Blok 5:  Het Weihnachts-Oratorium: Bachs ultieme kerstmuziek

Kerstmuziek van 
Johann Sebastian Bach
‘Jauchzet frohlocket!’
Drs. Frans Jansen
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Geschiedenis

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Woensdag 14 oktober
14.00 – 16.15 uur

Prijs:
€ 30 voor 1 volwassene + 1 kind
€ 40 voor 1 volwassene + 2 kinderen

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Tijdens dit kindercollege wordt er ook 
gewerkt met klei. Houd hier bij uw 
kledingkeuze rekening mee.

Drs. Richard Kroes begon als historicus 
en werd archeoloog. Hij werkt in Leiden 
bij een archeologisch adviesbureau. 
Daarnaast geeft hij cursussen bij Livius 
Onderwijs, en diverse HOVO’s over de 
geschiedenis van de islam, islamitisch 
Spanje, de kruistochten, bijbel en koran.
Hij beheerst bijbels Hebreeuws, spreekt 
Perzisch en is bezig met klassiek 
Arabisch en Akkadisch.

Spijkerschrift ontcijferd!
Het oudste schrijfsysteem ter wereld
Drs. Richard Kroes

Vijfduizend jaar geleden vonden mensen voor het eerst een manier uit om dingen 
op te schrijven: het spijkerschrift. Spijkerschrift schreef je niet met pen en inkt op 
papier, maar drukte je met een spateltje in natte klei. Zo maakte je een kleitablet. 
Spijkerschrift is drieduizend jaar lang voor allerlei talen in het Midden-Oosten 
gebruikt. Tweeduizend jaar geleden werd het vergeten.

Nog maar anderhalve eeuw geleden slaagde een Engelsman erin het schrift weer 
te ontcijferen. Toen konden we ineens van alles lezen wat destijds door mensen 
is opgeschreven en wat tweeduizend jaar lang echt ‘kwijt’ was. Want er zijn 
in het Midden-Oosten heel veel kleitabletten gevonden: verhalen, rekeningen, 
wiskundeboeken, geschiedenis en sterrenkundige waarnemingen. 

De mensen die spijkerschrift gebruikten schreven van alles op, en nog veel meer. 
In dit kindercollege gaat docent Richard Kroes vertellen hoe het spijkerschrift is 
ontstaan en hoe het is ontcijferd. Ook gaat hij uitleggen hoe het spijkerschrift werkt, 
want spijkerschrift is een hele ingewikkelde manier van dingen opschrijven, véél 
ingewikkelder dan ons alfabet. Aan het einde van de les gaan jullie zelf spijkerschrift 
ontcijferen!

Kom op woensdagmiddag 14 oktober samen met uw (klein)kind naar de campus 
van de universiteit in Tilburg en volgt het college. Alle kinderen van ongeveer 8 tot 
12 jaar en hun grootouders (ooms, tantes of een buurvrouw) vanaf 50 jaar zijn van 
harte welkom. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan naar dit kindercollege van 
HOVO Brabant. 

Deelnemers krijgen spijkerschrifttabletjes met hun naam erop, dus neem een grote 
plastic zak mee en doe geen nette kleren aan!
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Mens en maatschappij

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Woensdag 25 november
14.45 – 16.30 uur

Prijs:
€ 25 voor 1 volwassene + 1 kind
€ 35 voor 1 volwassene + 2 kinderen

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Prof. dr. Ad Vingerhoets bekleedde tot 
november 2019 de leerstoel “Emoties 
en Welbevinden” aan de Universiteit 
van Tilburg. Hij studeerde psychologie 
in Tilburg, alwaar hij ook promoveerde 
op het onderwerp “stress”. Stress en 
emoties vormden gedurende zijn hele 
carrière, eveneens grotendeels in Tilburg, 
de rode draad van zijn onderzoek. Een 
aantal van zijn onderzoeksonderwerpen, 
zoals vrijetijdsziekte, heimwee, nostalgie, 
maar vooral huilen mochten zich 
verheugen in grote (inter)nationale 
mediabelangstelling. 

De geheimen van de traan
Waarom alleen mensen huilen
Prof. dr. Ad Vingerhoets

Alle mensen huilen, maar dieren niet. Dat is best gek. Maar waarom is dat eigenlijk 
zo? Dat en nog veel meer wordt uitgelegd in dit kindercollege.

Huilen gaat vaak vanzelf. Je denkt er niet over na. Maar waar komen onze tranen 
vandaan? Misschien heb je weleens gehoord van traanklieren, maar ook de 
hersenen spelen een rol bij huilen. En wat maakt ons aan het huilen? Heel vaak 
lees je dat huilen oplucht en dat je je daarna beter voelt. Maar is dat echt waar? En 
huilen vrouwen vaker dan mannen? Geldt dat dan ook voor baby’s? 

En hoe reageren anderen op ons huilen? En wordt er in andere landen om dezelfde 
situaties gehuild dan wij in Nederland doen?

Kortom, alles wat je over huilen zou willen weten komt aan de orde. Tranen hebben 
geen geheimen meer voor je als je naar dit college komt.

Professor Ad Vingerhoets is psycholoog en werkte jarenlang bij de universiteit van 
Tilburg. Hij weet alles over huilen en heeft daar zelfs weleens over verteld op tv, 
onder andere bij het Klokhuis en Willem Wever. Hij wordt ook wel de huilprofessor 
genoemd.

Kom op woensdagmiddag 25 november samen met uw (klein)kind naar de campus 
van de universiteit in Tilburg en volgt een college. Alle kinderen van ongeveer 8 tot 
12 jaar en hun grootouders (ooms, tantes of een buurvrouw) vanaf 50 jaar zijn van 
harte welkom.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan naar dit kindercollege van HOVO Brabant 
en vergeet niet je zakdoek mee te nemen!

Cursussen najaar 2020
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De vele gezichten van 
de moderniteit
Een verkennend onderzoek naar 
de vele facetten van de moderniteit
Dr. Paul Juffermans

Filosofie

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Maandag 10.45 – 12.30 uur

Cursusdata:
28 september 
5, 12, 26 oktober
2, 9, 16, 23, 30 november
7 december 
(14 december reservedatum)

Prijs:
€ 273 (10 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Dr. Paul Juffermans is arts-filosoof. Na 
15 jaar werkzaam te zijn geweest in de 
gezondheidszorg, studeerde hij filosofie 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 
met als specialisatie godsdienstfilosofie. 
In april 2003 promoveerde hij op 
de godsdienstfilosofie van Spinoza. 
Momenteel verzorgt hij cursussen over 
ethisch-wijsgerige onderwerpen in het 
algemeen en de godsdienstfilosofie van 
Spinoza in het bijzonder.

Moderniteit is een verzamelbegrip waarmee in de filosofie een aantal kenmerken 
van onze moderne tijd wordt uitgedrukt. Door een uitdieping van dit begrip vanuit 
een historisch perspectief is het wellicht mogelijk een beter zicht te krijgen op onze 
eigen tijd. 

Dit begint al met het onderzoek van de vraag waar het begin van de moderniteit 
moet worden gesitueerd en wat de overgang van het tijdperk van de premoderniteit 
(de antieke Oudheid en de Middeleeuwen) naar de moderniteit zoal markeert. Daarbij 
komen tal van ontwikkelingen in de Europese cultuur in beeld zoals de opkomst van 
de moderne wetenschap en technologie, het ontstaan en de wederwaardigheden 
van het moderne individu (subject), het proces van secularisering, het tijdperk van de 
Verlichting enzovoort. 

Tal van denkers hebben zich met het probleem van de moderniteit uiteengezet en zo 
gepoogd greep te krijgen op hun eigen tijd: we noemen Martin Heidegger, Hannah 
Arendt, Charles Taylor, Jonathan Israel , Stephen Toulmin en vele anderen. Ook is een 
plaatsing van de grote (moderne) filosofen uit de canon van de wijsbegeerte, zoals 
bijvoorbeeld Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger en Arendt, in 
de context van de moderniteit niet eenvoudig vanwege de grote wisselingen in het 
Europese denken en de daarmee verbonden cultuurgeschiedenis. 

In deze cursus zullen we het begrip moderniteit onderzoeken vanuit verschillende 
thematische invalshoeken en daarbij een aantal belangrijke denkers aan het woord 
laten die een stempel hebben gedrukt op onze eigentijdse cultuur. Ook zullen we ons 
bezig houden met een aantal crisisverschijnselen van de moderniteit. 

We richten ons daarbij voornamelijk op de Europese cultuurgeschiedenis, maar 
het is duidelijk dat moderniteit en modernisering zich in deze tijd van globalisering 
niet tot Europa of ruimer genomen het Westen beperken. We zullen dan ook aan 
het slot van de cursus enige aandacht schenken aan een mondiaal probleem als de 
ecologische crisis en daarbij de vraag bespreken in hoeverre bepaalde aspecten van 
de moderniteit aan deze crisis hebben bijgedragen. 

1949 is een rampjaar voor het westen. Een IJzeren Gordijn is neergedaald over 
Europa. Het verslagen Duitsland wordt opgedeeld in de Bondsrepubliek en de 
Duitse Democratische Republiek. Alleen het probleem van Berlijn blijft onopgelost. 
Pas in 1961 schept een muur hier duidelijkheid. Stalin krijgt in 1949 een atoombom. 
De ‘Balance of Terror’ treedt daarmee in werking. In China wordt de slepende 
burgeroorlog beslist in het voordeel van de communisten. De Amerikaanse 
containmentpolitiek lijkt mislukt, terwijl het communisme onstuitbaar schijnt. Beide 
kampen verwijten elkaar uit te zijn op de wereldheerschappij en bereiden zich voor 
op een onvermijdelijke confrontatie. Als het front in Europa gestold is, verplaatst 
het strijdperk zich naar Azië en Afrika. Korea, Vietnam en Congo vormen nieuwe 
brandhaarden. Zelfs het heelal blijft niet verschoond van de strijd op aarde. Een 
ruimtewedloop is het gevolg. Ook hier lijken de communisten aan de winnende hand.

Ondertussen schuilt Europa onder de atoomparaplu van de VS. De oprichting van 
de NAVO moet collectieve veiligheid garanderen. Oude vijanden zetten hun eerste 
stappen op weg naar economische samenwerking en wellicht in de verre toekomst 
naar politieke integratie. In 1951 komt de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal tot stand, gevolgd door de Europese Economische Gemeenschap in 1957. 
Een periode van aanhoudende economische groei die in het westen zal aanhouden 
tot begin jaren zeventig, leidt tot een ongekende welvaart. Deze nieuwe rijkdom 
zal zich vertalen in toenemende individuele onafhankelijkheid en ingrijpende 
maatschappelijke veranderingen.

Op Cuba neemt de revolutionair Castro in 1959 de macht over. Onder groeiende 
Amerikaanse druk schuift hij op richting communisme. De Russen denken zijn 
revolutie te redden door de geheime plaatsing van atoomraketten. Als dit de 
Amerikaanse president Kennedy ter ore komt begint een pokerspel tussen de twee 
grootmachten dat eindigt in een nederlaag voor Chroesjtsjov. Dichter bij een Derde 
Wereldoorlog is de wereld nog niet geweest.

‘Weer valt het Donker’ gaat over: de Balance of Terror, de ideologische 
tegenstellingen tussen Oost en West, over de wapenwedloop, over het ‘verlies’ 
van China, de Koreaoorlog, het conflict in Vietnam en de Cubacrisis, maar ook over 
Europese verzoening, ongekende welvaart en emancipatie.

Leergang Geschiedenis van 
het Westen in de 20e eeuw, 
deel 3
Weer valt het Donker (1949–1962)
Drs. Peter Burgers MPhil

Geschiedenis

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Maandag 10.45 – 12.30 uur

Cursusdata:
5, 12 oktober
2, 9, 16, 23, 30 november
7 december
(14 december reservedatum)

Prijs:
€ 236 (8 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Deze cursus maakt deel uit van de 
leergang Geschiedenis van het westen in 
de twintigste eeuw maar kan ook prima 
afzonderlijk worden gevolgd.

Drs. Peter Burgers MPhil studeerde 
geschiedenis aan de Universiteit 
Nijmegen en de Universiteit van Oxford. 
Daarnaast deed hij onderzoek aan de 
Westfälische Wilhelms-Universität 
te Münster en op het Nederlands 
Instituut te Rome. Hij was werkzaam 
aan de Universiteit Nijmegen en aan 
de Universiteit van Oxford. Momenteel 
werkt hij op Gymnasium Beekvliet.
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Klassieke muziek 
in Rusland 
Joop van Velzen MSc MA 

Muziekgeschiedenis

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Maandag 12.45 – 14.30 uur 

Cursusdata:
9, 16, 23, 30 november
7 december 
(14 december reservedatum)

Prijs:
€ 170 (5 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar (inclusief alle 
muziekfragmenten).

Joop van Velzen MSc MA is schrijver en 
docent muziekgeschiedenis. Hij heeft 
zich jarenlang zowel in Nederland als 
in Canada academisch geschoold in de 
geschiedenis van de westerse klassieke 
muziek. Hij publiceerde de meerdelige 
biografie: Clara Schumann & Johannes 
Brahms: een biografie van een muzikale 
vriendschap in brieven en noten. Meer 
informatie over de docent: 
www.musicinlife.nl

Op het gebied van de klassieke muziek is Rusland een laatbloeier. Tot in de 
negentiende eeuw zetten kerk- en volksmuziek de toon. Maar als door Mikhail Glinka 
en het ‘machtige groepje’ (onder anderen Mili Balakirev en Nikolai Rimski-Korsakov) 
de eerste schreden zijn gezet, is er geen houden meer aan. Vanaf dan levert Rusland 
een bijdrage aan de klassieke muziek die qua omvang en intensiteit te vergelijken is 
met de Russische bijdrage aan de literatuur en de poëzie. 

Docent Joop van Velzen schetst in vijf colleges een overzicht van meer dan drie 
eeuwen klassieke ‘Russische muziek’, van Mikhail Glinka, via Dimitri Sjostakovitsj 
tot in de huidige tijd. Natuurlijk komen muzikale monumenten voorbij, zoals de 
Schilderijen van een tentoonstelling van Modest Moessorgski, de Symfonie 
Pathétique van Peter Tsjaikovski en Le Sacre du Printemps van Igor Stravinski. Maar 
ook minder bekende componisten en hun werken worden ingezet in de zoektocht 
naar de raadselachtige Russische ziel. 

We gaan in deze cursus op zoek naar de ‘Russische ziel’ in kerkmuziek en in 
symfonieën en opera’s. Alle genres en vormen ontwikkelen zich uit handen van 
interessante Russische componisten! De colleges verschaffen een inzicht in hoe 
historisch gezien muziek zich in Rusland ontwikkelde tot een interessant gebied 
binnen de totaalwereld van de klassieke muziek!

Houdt u van muziek? Wilt u Rusland beter leren kennen? Geeft u zich dan op voor 
deze reeks. 

Nu we in een tijd leven waarin de vraag zich voordoet of de mensheid als geheel in 
staat is een mondiale beschaving te ontwikkelen of juist haar ondergang tegemoet gaat, 
is het interessant zich in deze materie te verdiepen met een zo omvattend mogelijk 
verhaal over de wetenschappelijke stand van zaken rond dit onderwerp. Dit wordt in 
deze vijf colleges gepoogd aan de hand van een net verschenen boek van de docent. 

College 1:  Wat zijn de bekendste beschavingstheorieën en wat zijn hun beperkingen?
(o.a. Elias, Goudsblom, de Swaan, Wouters, McNeill, Diamond, Morris)
•  Wat wordt verstaan onder beschaving en een beschavingsproces?
•  Hoe wordt een beschavingsproces verklaard?
•  Wat is de invloed van het proces op gedrag en gevoelsleven van mensen?
•  Hoe kan een beschavingsproces worden ondermijnd?

College 2:  Hoe heeft het beschavingsproces van de mensheid zich in grote 
lijnen voltrokken?
• Is er een beginpunt van beschaving? Wat waren de grote doorbraken?
• Wat waren de eerste grote stappen in het beschavingsproces?
• Welke verschillen doen zich voor tussen landen en maatschappelijke klassen?
• Hoe is het beschavingsproces in de moderne tijd verlopen?

College 3: Wat is er nodig voor een mondiaal beschavingsproces dat 
de hele mensheid omvat?
• Wat is een mondiaal beschavingsproces?
• Hoe ontstaat een mondiaal gevoel van crisis en lotsverbondenheid?
• Hoe ontwikkelt zich beschaafd gedrag op mondiale schaal?
• Wat zijn noodzakelijke voorwaarden voor een mondiaal beschavingsproces?

College 4: Welke stappen zijn al gezet om te komen tot een mondiaal    
beschavingsproces?
• Het Europese beschavingsproces in grote lijnen
• De emancipatie van het slachtoffer 
• Omgaan met de herinnering aan ingrijpend leed
• Omgaan met de nasleep van rampen en seksueel misbruik

College 5: In hoeverre is er nu sprake van een mondiaal beschavingsproces? 
• Staat de ontregeling van de mondiale samenleving ons al aan de lippen?
• Is er een mondiaal bewustzijn van de noodzaak van maatregelen?
• Is zich een voorhoede aan het vormen die het initiatief neemt?
• Doen zich al grote gedragsveranderingen voor? 

Deze vijfdelige cursus geeft inzicht in de ontwikkeling naar een mondiale beschaving.

Naar een mondiale beschaving
Dr. Frank Hermans

Mens en maatschappij

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Maandag 12.45 – 14.30 uur

Cursusdata:
9, 16, 23, 30 november
7 december 
(14 december reservedatum)

Prijs:
€ 170 (5 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
Verplicht boek: Hermans, F. (2019), 
Het mondiale beschavingsproces, 
Amersfoort, Aspekt, 
ISBN 9 789463 388078, € 18,95
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Het verplichte cursusboek is mee te 
bestellen bij inschrijving. Het boek wordt 
de eerste les door de docent uitgereikt.

Dr. Frank Hermans studeerde sociologie 
in Nijmegen en is in 2010 gepromoveerd 
aan de UvA op ‘Trauma en Beschaving’ 
(wereldwijde zorg voor psychische 
trauma’s als vorm van beschaving). 
Hij was 38 jaar verbonden aan de 
Hogeschool Arnhem/Nijmegen en is nu 
naast HOVO Brabant werkzaam bij HOVO 
Nijmegen. Recente publicaties op zijn 
website: www.trauma-en-samenleving.nl
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Leergang Architectuur, deel 2 
Renaissance en Barok
Drs. Joris van Sleeuwen

In Italië werden vanaf het begin van de 15e eeuw de algemene voorwaarden 
voor de Renaissance gecreëerd. Vasari toonde zijn afkeer van de middeleeuwse 
architectuur door haar als barbaars te omschrijven (stilo gotico). De tien boeken van 
de romein Vitruvius, De Architectura, werden de bijbel van de bouwmeesters uit de 
Renaissance. Tempels, zuilen en kapitelen werden opgemeten en vergeleken met de 
proporties van het menselijk lichaam om de veronderstelde natuurlijke moduul vast 
te stellen. De klassieke vormentaal en proportionele stelsels werden toegepast op de 
nieuwe bouwopgaven (kerken en villa’s) van de 15e en 16e eeuw. 

Het ideaal van de architectuurtheorie was de centraalbouw met koepel (rond of 
achthoekig), omdat hiermee een volledige harmonie bereikt kon worden. Deze 
vernieuwingen zijn te volgen in de ontwerpen van Brunelleschi, Bramante en 
Michelangelo. Na 1530 varieerden de maniëristen (G. Romano) op de klassieke 
wetmatigheid. Palladio ontwikkelde rond 1550 een uniek classicisme voor met name 
buitenhuizen, dat zeer in trek was bij de Venetiaanse elite.

Karakteristiek voor de architectuur van de barok is de vermenging van de diverse 
kunstdisciplines, die samen leiden tot het gesamtkunstwerk. De toeschouwer staat 
centraal, wiens oog verward wordt door de rijkdom aan architectuur en beeldende 
kunsten. Het is de architectuur van de illusie, die wordt bewerkstelligd met alle 
mogelijke middelen van perspectief, kleur en licht. 

De bakermat van de barok ligt in Rome en van hieruit verspreidt het zich snel naar 
Spanje, Portugal, Midden-Europa en de zuidelijke Nederlanden. Parallel in tijd groeit in 
Frankrijk, Engeland, de noordelijke Nederlanden en Scandinavië een andere opvatting 
over bouwen, die nog sterk wortelt in het classicisme van Palladio en Scamozzi. 

De meer joyeuze Italiaanse barok wordt in deze landen vertaald naar een strengere 
en statische architectuur met nadruk op eenvoud en symmetrie. In Engeland is in de 
18e eeuw sprake van een heuse Palladian Movement. Hoogtepunt van dit classicisme 
in de noordelijke Nederlanden is het stadhuis in Amsterdam van Jacob van Campen 
(ca. 1650). In de loop van de 18e eeuw ontstaat als alternatief voor de zware en 
pompeuze barok een elegante en verfijnde (interieur)stijl: de Rococo.

Volgens de ene deskundige staat onze wereld op instorten. Milieuproblematiek, 
oorlog, populisme en wat dies meer zij bedreigen onze veiligheid. Volgens de andere 
expert gaat het juist relatief goed met onze aardbol: minder oorlogsgeweld, een 
algemene afname van armoede, veelbelovende technologische ontwikkelingen, 
enzovoort. Wie dagelijks het wereldnieuws volgt, zal wellicht – enigszins moe 
geslagen – instemmend knikken als de eerste expert op de beeldbuis verschijnt of 
een opiniepagina vult.

Deze cursus ‘In het nieuws!’ doet liever een stapje terug. Gewapend met kennis 
benaderen we de grote internationaal-politieke en maatschappelijke vraagstukken, 
zoals die dagelijks zijn terug te vinden in de actualiteit. Elke week koppelen we een 
specifieke nieuwsgebeurtenis of -ontwikkeling aan bredere verklaringen. Uiteraard – 
maar dat is eigen aan de vloeibaarheid van het nieuws – valt op dit moment nog niet 
precies te voorspellen welke onderwerpen aan de orde komen en in welke volgorde.

Maar een tipje van de sluier kunnen we met enige zekerheid al wel oplichten. De 
wereldwijde opkomst van het populisme in de politiek zal niet zomaar stoppen. 
Maar wat is populisme en bedreigt het fenomeen inderdaad de essentie van onze 
democratie? Dat president Donald J. Trump een plaatsje krijgt, lijkt een redelijke 
gok. En hoe zit het met die dreigingen van buitenaf: Vladimir Poetins Rusland en 
de Volksrepubliek China van de nieuwe ‘Grote Leider’ Xi? Of terrorisme? Zijn zij 
inderdaad een existentiële dreiging voor het Westen? En zo ja, is het dan ook niet 
zinvol in deze cursus aandacht te besteden aan kernwapens, met Noord-Korea als 
voorbeeld? Het antwoord zal waarschijnlijk ‘ja’ zijn. 

Als gezegd, een cursus met de titel ‘In het nieuws!’ zal ongetwijfeld worden 
‘gegijzeld’ door de actualiteit. Keuzes, altijd weer keuzes. Maar dat is helemaal geen 
probleem, zelfs dan blijven er rode lijnen te trekken en bredere verklaringen te 
vinden. Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie. Hoe kan het ook anders bij 
een cursus als deze?   

Vanwege het nieuwskarakter staat het inhoudelijke programma nog niet vast. Er 
zal een inleidend college zijn en een afsluiting. De precieze inhoud en volgorde van 
onderwerpen zal bij het begin van de cursus duidelijk zijn.

In het nieuws!
Verdieping bij wereldwijde actuele 
gebeurtenissen en ontwikkelingen
Dr. Christ Klep

Multidisciplinair

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Dinsdag 10.45 – 12.30 uur

Cursusdata:
29 september
6, 13, 27 oktober
3, 10, 17, 24 november
1, 8 december
(15 december reservedatum)

Prijs:
€ 273 (10 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Dr. Christ Klep studeerde Oost-Europese 
en Internationale Geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht. Hij 
werkte als universitair docent en als 
wetenschappelijk medewerker bij 
het ministerie van Defensie. Sinds 
enkele jaren is hij met name publicist, 
gastdocent en commentator. Zijn 
belangstelling loopt uiteen van 
internationale betrekkingen tot 
hedendaagse geschiedenis en van 
politieke theorie tot militaire historie.
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Kunst en cultuur

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Dinsdag 10.45 – 12.30 uur 

Cursusdata:
29 september
6, 13, 27 oktober
3, 10, 17, 24 november
1, 8 december
(15 december reservedatum)

Prijs:
€283 (10 colleges inclusief lesmateriaal)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Deze cursus maakt deel uit van de 
leergang Architectuur maar kan ook prima 
afzonderlijk worden gevolgd.

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als 
kunsthistoricus afgestudeerd aan 
de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien 
behaalde hij in 1982 aan de KU 
Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. 
Hij is gespecialiseerd in architectuur-
geschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam 
in het volwassenenonderwijs en 
verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en 
kunstreizen.
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Leergang Architectuur en 
kunst Europese landen, deel 2
Duitsland
Drs. Joris van Sleeuwen

De Palts in Aken en de Elbphilharmonie in Hamburg, Albrecht Dürer en Anselm Kiefer: 
zij tonen de grote verscheidenheid van de kunst in Duitsland aan. Het denkbeeld 
van de Duitse natie als een samengaan van Duitssprekende volkeren in één 
gemeenschappelijke staat is slechts tweehonderd jaar oud. Dit is een idee van het 
zich in de Romantiek ontwikkelende nationalisme. Vóór die tijd zou men in Midden 
- Europa het eerder  hebben over Beieren, Brandenburg, Oostenrijk of Saksen, die 
samen met Bohemen, Silezië en andere landstreken het Heilige Roomse Rijk van de 
Duitse natie vormden. De romantici stellen daar het ideaal van de gemeenschappelijke 
Germaanse voorouders tegenover. 

Hoe problematisch deze voorstelling van zaken ook is, toch is het begrip natie 
niet alleen fictie maar ook historische realiteit. In de moderne zin van het woord is 
Duitsland vanaf 1871 een eenheidsstaat met de stichting van het Deutsche Reich. In 
die hoedanigheid stamt deze staat af van het heilige Roomse Rijk dat in verschillende 
varianten van 800 tot 1806 heeft bestaan. Het geloof dat de macht van de romeinse 
keizers over is gegaan op de Franken en de Saksen is hiervoor de legitieme basis. De 
Duitse keizer is heerser in naam van God over een wereld met als ideëel centrum Rome.         
        
Dit betekent dat de Duitse kunst en architectuur, in elk geval tot circa 1800, in theorie 
als een Europees georiënteerd fenomeen kan worden beschouwd. De praktijk leert 
dat het vaak niet verder komt dan het aantrekken van kunstenaars en bouwmeesters 
uit het buitenland. Daarom is het misschien beter te spreken van kunst in Duitsland 
dan van Duitse kunst. In de context van de verschillende (kunst)historische tijdvakken 
worden in chrono-logische volgorde de hoogtepunten van de architectuur en beel-
dende kunst in Duitsland besproken.

• Het hof van Karel de Grote in Aken
• De Ottoonse keizers en bisschop Bernward in Hildesheim
• De romaanse keizerskerken in Speyer en Worms
• De Sondergotik en houtsnijkunst
• Duitse Renaissance tussen Reformatie en Katholicisme
• het Absolutisme: Barok en Rococo
• Romantiek en Realisme
• Begin twintigste eeuw: de gouden jaren van Berlijn
• Na de Tweede Wereldoorlog: wederopbouw en jaren 80

In Italië heeft de 18e eeuwse barokopera met zijn schier eindeloze afwisseling van 
aria’s en recitatieven geleidelijk plaats gemaakt voor een veel gedifferentieerder 
operatype, dat bovendien lang niet aan zulke strenge wetten onderworpen was als de 
barokopera. 

In de eerste helft van de 19e eeuw overheerste het belcanto. Gioacchino Rossini was 
de eerste grote componist van deze stijl. Is in zijn opera seria (Tancredi, Semiramide) 
de structuur en stofkeuze nog classicistisch georiënteerd, in zijn oeuvre kan men ook 
al kenmerken vinden van de Romantiek. Met zijn opera buffa (Il barbiere di Siviglia, La 
cenerentola) heeft hij zich gepositioneerd als ongeëvenaarde meester van dit genre.

De belangrijkste vertegenwoordigers van belcanto waren naast Rossini, Vincenzo 
Bellini (Norma) en Gaetano Donizetti (Lucia di Lammermoor). Zij muntten uit in 
melodische composities en zetten de Italiaanse zangtraditie voort, waarbij stem en 
melodie prioriteit kregen. Het orkest had een begeleidende functie.

Het was vervolgens de Italiaanse operacomponist Giuseppe Verdi die de tweede 
helft van de 19e eeuw domineerde. Vrijwel niemand heeft zich naast hem kunnen 
handhaven. Verdi gaf de traditie van het belcanto (Nabucco, Ernani) zijn eigen 
ingenieuze signatuur. In zijn middenperiode (Rigoletto, Il trovatore, La traviata) 
werden zijn opera’s dramatischer. Zijn scheppingsdrang van meer dan 25 opera’s 
culmineerde in ongeëvenaarde meesterwerken als Don Carlos, Aida, Otello en 
Falstaff. 

Onder de invloed van het Franse naturalisme in de literatuur, ontstond in Italië 
het verisme, met de opera’s van Mascagni (Cavalleria rusticana) en Leoncavallo 
(Pagliacci). 

Ofschoon hij zich nooit een avant-gardist heeft getoond is Giacomo Puccini tenslotte 
de onbetwiste meester van de 20e eeuwse Italiaanse opera. Met zijn opera’s La 
boheme, Tosca, Madama Butterfly en Turandot voelde hij feilloos aan wat het publiek 
van hem verlangde. 

Zoals altijd wordt tijdens de cursus veel gebruik gemaakt van beeld- en 
geluidsfragmenten. 

De Italiaanse opera 
Deel 2, vanaf 1800
Drs. Leo den Oudsten 

Muziekgeschiedenis

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Dinsdag 12.45 – 14.30 uur

Cursusdata:
27 oktober 
3, 10, 17, 24 november
1 december 
(8 december reservedatum)

Prijs:
€ 195 (6 colleges inclusief lesmateriaal)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent deelt een reader uit.

Deze cursus is het tweede deel van een 
tweedelige reeks over de Italiaanse opera 
en kan prima afzonderlijk worden gevolgd.

Drs. Leo den Oudsten houdt zich al ruim 
40 jaar bezig met de opera. Hij studeerde 
in 1998 af aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht met opera als onderwerp. 
Naast operalezingen, -inleidingen en 
-cursussen, o.a. bij HOVO Brabant, 
begeleidt hij al ruim 18 jaar opera- en 
concertreizen.
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Kunst en cultuur

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Dinsdag 14.45 – 16.30 uur 

Cursusdata:
29 september 
6, 13, 27 oktober
3, 10, 17, 24 november
1, 8 december
(15 december reservedatum)

Prijs:
€ 283 (10 colleges inclusief lesmateriaal)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Deze cursus maakt deel uit van de 
leergang Architectuur en kunst van 
Europese landen maar kan ook prima 
afzonderlijk worden gevolgd.

Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als 
kunsthistoricus afgestudeerd aan 
de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien 
behaalde hij in 1982 aan de KU 
Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. 
Hij is gespecialiseerd in architectuur-
geschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam 
in het volwassenenonderwijs en 
verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en 
kunstreizen.
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Over de grens!
Hoe buitenlands beleid wordt gemaakt
Dr. Christ Klep

Elke dag worden we geconfronteerd met internationaal nieuws. Uit Brussel, 
Washington, Beijing of Moskou. Of elke willekeurige andere locatie. Als relatief kleine 
mogendheid lijkt Nederland dan niet zo heel veel in de melk te brokkelen te hebben – 
of valt dat ‘Calimero-complex’ (‘Ik is klein en zij zijn groot’) nogal mee? Als we premier 
Mark Rutte mogen geloven, draait Nederland absoluut zijn partijtje mee!

Deze cursus loopt in zes stappen door de hoofdlijnen van het buitenlands beleid. Wie 
zijn de belangrijkste spelers? Wat zijn de basisregels voor de omgang tussen staten? 
Hoe moeten we dat complexe begrip ‘soevereiniteit’ nu eigenlijk interpreteren? Wie 
de laatste tijd bijvoorbeeld het Brexit-proces heeft gevolgd, kan zich bij deze vragen 
al iets voorstellen.

De cursus geeft inzicht in de grondslagen van de internationale politiek. Dit geheel 
omvat zowel de essentie van de theorievorming over buitenlands beleid, als de 
spelers en de grondregels. 

De opbouw van de cursus is als volgt: 
College 1:  Een beknopte inleiding in de theorieën over internationale politiek. Er  
    hebben zich enkele duidelijke stromingen ontwikkeld, elk met een   
    eigen visie op internationale politiek. Wie heeft er gelijk?
College 2:   Een kwestie van soevereiniteit: klopt het dat de nationale soevereini- 
    teit aan het afbrokkelen is? Of neemt de kracht van de nationale 
    soevereiniteit juist toe?
College 3:  Een ‘archaïsch tijdverdrijf’ of een hip en modern multifunctioneel be- 
    roep: de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de diplomaat  
    als uitvoerder;
College 4:  Het buitenlands beleid van Nederland: een land van dominees 

en kooplieden? Of een ambitieuze middelgrote mogendheid-in-
zakformaat? Welke lijnen kunnen we trekken in het buitenlands beleid 
van Nederland?

College 5:  Hoe werken internationale organisaties? 
College 6:  Afronding: de internationale politiek geduid en samengevat.

Vanzelfsprekend kan deze cursus slechts de hoofdlijnen aanstippen. Maar de 
bedoeling is wel dat we de internationale politiek – dat fascinerende en vaak ook 
frustrerende fenomeen – beter leren begrijpen. De Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken Dean Acheson sprak ooit: ‘De eerste vereiste om een groot 
staatsman te zijn is saaiheid.’ Klopt wellicht. Maar saai zal deze cursus zéker niet zijn!  

In deze vijfdelige cursus delen gerenommeerde wetenschappers van de 
partnerinstellingen van HOVO Brabant vanuit verschillende vakgebieden en invalshoeken 
inzichten over onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid, milieu en de 
energietransitie. Thema’s als windenergie, biomassa, biobased economie, CO2-uitstoot, 
emissierechten en de sociale en maatschappelijke inbedding passeren de revue.

College 1: Energie en energietransitie - Prof. dr. ir. David Smeulders
Algemene inleiding energie en energietransitie, uitleg van een aantal basisbegrippen 
en naast een aantal weetjes met name wat eenvoudige rekensommen presenteren 
als: hoeveel zonnepanelen/ biomassa heb je nodig om aan de vraag te voldoen? is 
biomassa wel een verstandige keuze als je CO2-zuinig wilt zijn? Als iedereen elektrisch 
rijdt wat voor elektriciteitskabels hebben we dan nodig en hoeveel CO2 stoot dat uit? 
Leer in dit eerste college zelf nadenken over energievragen.

College 2: Windenergie - Dr. ir. Jos Beurskens 
Er gebeurt veel op land en zee en velen zullen geïnteresseerd zijn in vragen als: Hoe 
werkt het? Wat zijn de rendementen? Waarom is op zee beter maar ook duurder? Wat 
zijn de toekomstperspectieven?

College 3: Biobased Economie - Dr. ir. Han van Kasteren 
Materialen en de Biobased economie staan ventraal in het derde college. Wat is een 
biobased economie precies? Waar komen de grondstoffen vandaan en kunnen we 
uiteindelijk zonder fossiele brandstoffen? Onderwerpen die passeren zijn duurzame 
energie, bioraffinage, circulaire (afbreekbare) plastics en afvalverwerking.

College 4: Economie en Klimaat - Prof. dr. Reyer Gerlagh 
Klimaateconoom Reyer Gerlagh van Tilburg University zoemt in op de economische 
aspecten rondom de energietransitie. Daarin komt ongetwijfeld ook de CO2-
heffing aan bod en groene belastingen. En hij bespreekt praktische vragen over 
efficiënt klimaatbeleid, economische groei en duurzaamheid, innovatie, en het EU 
emissiehandelsysteem.

College 5: Maatschappelijke inbedding - Prof. dr. ir. Geert Verbong
Het slotcollege gaat in op de sociale aspecten en maatschappelijke inbedding van 
duurzame alternatieven rond de warmtetransitie. Hoe kunnen lusten en lasten eerlijk 
worden verdeeld? Wat is energie-armoede? Wat is de toekomst van aardgasvrije 
wijken? De institutionele kaders en regels en de rol van de gebruikerskomen aan de 
orde en de vraag hoe de overheid met weerstanden moet omgaan. 
De volgorde en inhoud van de colleges zijn onder voorbehoud.

Topics in energie en milieu 
Diverse gastdocenten

Mens en maatschappij
Natuurwetenschappen

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Dinsdag 14.45 – 16.30 uur

Cursusdata:
3, 10, 17, 24 november
1 december
(8 december reservedatum)

Prijs:
€ 170 (5 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docenten stellen digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Enige bèta-achtergrond helpt, maar is 
niet strikt noodzakelijk

Prof. dr. ir. David Smeulders is hoogleraar 
aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e) en bezet de leerstoel 
Energietechnologie. 
Dr. ir. Jos Beurskens gaf leiding aan de 
Renewable Energy and Wind Energy 
Units van het Energy Research Centre of 
the Netherlands (ECN) van 1989 tot 2005 
en is wetenschappelijk adviseur bij o.a. 
TNO vanaf 2005. 
Dr. ir. Han van Kasteren studeerde 
scheikundige technologie aan de TU/
een werkt sinds 1991 voor de TU/e 
aan afvalstoffen- en bio-energie-
technologie, werkte van 2009- 2018 als 
lector “Duurzame energie en groene 
grondstoffen” aan de Aeres Hogeschool 
te Dronten en is sinds 2018 lector 
“Biobased Building Blocks & Products” 
aan Avans Hogeschool te Breda. 
Prof. dr. Reyer Gerlagh is sinds 2009 is 
hij hoogleraar Milieu–Economie aan 
Tilburg University, en sinds 2015 duo-
departementshoofd en was van 2009 
– 2014 coördinerend hoofdauteur van 
het Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) van de Verenigde Naties. 
Prof. dr. ir. Geert Verbong is 
hoogleraar systeeminnovaties en 
duurzaamheidstransities in de sectie 
Technology Innovation & Society aan de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).
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Multidisciplinair

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Woensdag 10.45 – 12.30 uur

Cursusdata:
4, 11, 18, 25 november
2, 9 december 
(16 december reservedatum)

Prijs:
€ 191 (6 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Dr. Christ Klep studeerde Oost-Europese 
en Internationale Geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht. Hij 
werkte als universitair docent en als 
wetenschappelijk medewerker bij 
het ministerie van Defensie. Sinds 
enkele jaren is hij met name publicist, 
gastdocent en commentator. Zijn 
belangstelling loopt uiteen van 
internationale betrekkingen tot 
hedendaagse geschiedenis en van 
politieke theorie tot militaire historie.
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Historische verkennings-
reizen door zes landen

Dr. Jan van Oudheusden

Deze cursus neemt u mee op een aantal interessante cultuurreizen. Jan van 
Oudheusden schrijft elk jaar voor zijn particuliere reisgenootschap een zogeheten 
‘Geschiedenis in een notendop’ van het land (of de landstreek) van de eerstvolgende 
reis. Voor het tweede jaar wil hij de HOVO Brabant cursisten graag in deze kennis 
en reiservaring laten delen. De beknopte landengeschiedenissen en de daarbij 
behorende PowerPointpresentaties bieden méér dan obligate aanbevelingsteksten, 
bekend van reisgidsen. Het verleden wordt zonder wetenschappelijke pretenties, 
maar wel grondig, levendig, evenwichtig en waar nodig kritisch benaderd. 

Een kleurrijk palet aan deelonderwerpen wordt u aangereikt. In die wekelijkse 
afwisseling van landen reizen we - telkens met andere blik - door de geschiedenis. Een 
willekeurige greep: In Andalusië dompelen wij ons onder in de middeleeuwse Moorse 
cultuur van Sevilla, Cordoba en Granada. Griekenland, bakermat van de westerse 
beschaving, onthult zijn kunstschatten in Delphi, Olympia en Athene. In Vietnam 
kruipen we door de tunnels van Cu Chi, symbool van het taaie verzet van de Vietcong 
tijdens de Vietnamoorlog. Cambodja zal ons bijblijven als land van uitersten: de 
gedenkplaats van de Killing Fields toont de terreur van de Rode Khmer, maar er is ook 
de grootsheid van tempels als Angkor Wat. In Roemenië vormen de middeleeuwse 
kloosters van Moldavië een must see, net als het mysterieuze kasteel van Dracula bij 
Bran in Transsylvanië. In Polen drukken we de voetstappen van Copernicus en Chopin, 
maar is ook de Tweede Wereldoorlog nooit ver weg. Egypte tenslotte betekent een 
reis stroomopwaarts langs de Nijl vanaf de piramides van Gizeh via de tempels van 
Luxor en Karnak tot de imposante faraobeelden nabij Aboe Simbel.

Opsomming onderwerpen per college: 
College 1:   Andalusië   College 4:  Roemenië
College 2:  Griekenland   College 5:  Polen
College 3:  Vietnam & Cambodja College 6:  Egypte

Als historisch geïnteresseerde cursist zult u kunnen genieten van een degelijke 
uitleg, ondersteund door kleurrijke beelden; de verrassende inhoud van de colleges 
kan uw nieuwsgierigheid prikkelen en mogelijk aanknopingspunten bieden voor uw 
eigen toekomstige trips.

In de huidige tijd staat de discussie over onze ‘nationale culturele identiteit’ volop 
in de belangstelling. In deze cursus zetten we deze discussie in perspectief waar 
het de ‘eigen’ Nederlandse kunst betreft en zien we deze kunst onder andere als 
exportartikel van internationale faam. 

We behandelen de grandeur van de Nederlandse kunstgeschiedenis (periode 1400-
1800) als een samenhangend verhaal. Er wordt een perspectief geschetst van de tijd 
waarin de werken ontstaan, van het kerkelijk, economisch en burgerlijk klimaat. We 
kijken hoe deze omstandigheden het talent hebben beïnvloed en maken zo nu en 
dan een vergelijking met de kunst en kunstenaars van Duitsland, Italië en Vlaanderen. 
Uiteraard komen grote namen aan bod, als Vermeer en Rembrandt, maar ook 
kunstenaars als Geertgen tot St. Jans, Meester van Katharina van Kleef, Albert Ouwater. 
Jan Gossaert, Hendrik Golzius, Maarten van Heemskerk, Jan van Scorel, Cornlz. Van 
Haarlem, Gerard Honthorst, Pieter Lastman, Pieter de Hoogh, Adriaen Coorte en 
anderen zullen de revue passeren. 

Ook behandelen we het Stadhuis (Paleis) op de Dam en de Oranjezaal in Huis ten 
Bosch. Tijdens de cursus komen zodoende een aantal kunstwerken aan bod uit de 
nieuwe ‘Canon van de kunst uit de Lage Landen’. De canon werd onlangs samengesteld 
door 700 museumconservatoren en 300 mensen uit het publiek. Alle gekozen canon 
kunstwerken komen uit de grandeur periode. 

Verder is er aandacht voor de ‘Nederlandse Vasari’, Karel van Mander, met de 
levensbeschrijvingen van kunstenaars in zijn Schilderboeck en zijn symbolische en 
ethische interpretaties van Ovidius’ Metamorfosen over de juiste opbouw van een 
allegorie. Het boek was bedoeld voor kunstenaars die steeds vaker mythologische 
onderwerpen gingen afbeelden. Het werd voor schilders steeds belangrijker en 
noodzakelijker zich te verdiepen in het mythologische verhalengoed. Karel van Mander 
schreef deze invloedrijke ‘schildersbijbel’ opdat de verhalen op de juiste wijze zouden 
worden verbeeld. 

In de cursus kijken we tevens naar materiaal, techniek, compositieleer en iconografie 
(symboliek). De cursus maakt het mogelijk de kunstwerken te plaatsen in hun kunst- 
en cultuurhistorische traditie en context.

De grandeur van de 
Nederlandse kunst 
Tussen ‘detail en luister’, 
‘werkelijkheid en grootsheid’
Drs. Jana Waarts

Kunst en cultuur

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Woensdag 10.45 – 12.30 uur

Cursusdata:
7, 14, 28 oktober 
4, 11, 18, 25 november
(reservedatum 2 december)

Prijs:
€ 228 (7 colleges inclusief lesmateriaal)  

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent deelt een syllabus uit.

Drs. Jana Waarts geeft cursussen 
kunstgeschiedenis vanuit 
de multidisciplinaire studie 
cultuurwetenschappen. Zij heeft eigen 
cursussen kunst en cultuur ontwikkeld 
en geeft les bij diverse instellingen, 
HOVO, Aleph, Pharos, volksuniversiteiten 
en musea.
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Geschiedenis

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Woensdag 12.45 – 14.30 uur 

Cursusdata:
28 oktober 
4, 11, 18, 25 november
2 december 
(9 december reservedatum)

Prijs:
€ 191 (6 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Dr. Jan van Oudheusden (1949) studeerde 
geschiedenis in Nijmegen en werd docent 
aan het Dr. Mollercollege te Waalwijk. In 
1990 promoveerde hij op het onderwerp 
‘Brabantia Nostra’. Hij was hoofdredacteur 
van het geschiedenisvakblad 
Kleio en werkte mee aan diverse 
onderwijsmethodes. Tussen 2000 en 2008 
publiceerde hij in de reeks Notendop-
boeken (uitg. Prometheus/Bert Bakker) 
vijf historische overzichtswerken: over 
de wereldgeschiedenis, de geschiedenis 
van de VS, het Midden-Oosten, de Eerste 
Wereldoorlog en China.
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Leergang Levens-
wetenschappen, deel 1
Celbiologie: Hoe werkt leven?
Dr. Ruud Licht 

Hoe werkt DNA? En hoe komt een cel aan energie? Hoe werken hormonen, wat zijn 
stamcellen en hoe werkt het afweersysteem? En hoe ontstaan ziektes zoals kanker, 
diabetes en allergie, en wat is veroudering? De cursus Celbiologie bestaat uit acht 
colleges met de volgende thema’s:

College 1:   Het informatiesysteem: Wat is DNA, wat is een gen, wat is RNA en wat 
is een eiwit? In dit college wordt ook uitgelegd hoe erfelijkheid, evolutie 
en gentechnologie werken.

College 2:   Energie: Hoe komt een cel aan energie, wat is een mitochondrium 
en wat doen ionen? Een direct gevolg van de energieopwekking zijn 
zuurstofradicalen. Hoe gaat de cel hier mee om?

College 3:  Signalen: Hoe werken hormonen, wat is signaaltransductie? 
    In dit college wordt ook uitgelegd hoe we denken dat diabetes ontstaat.
College 4:  Biochemie: De moleculen van het leven en hun interacties.
    De werking van geneesmiddelen berust op het beïnvloeden van deze 

interacties.
College 5:  Het afweersysteem: We worden elke dag bestookt door ziekmakers 

maar worden zelden ziek. Hoe kan dit, en hoe ontstaan allergieën en 
auto-immuunziektes?

College 6:  Het zenuwstelsel: Elektrische en chemische signalen vormen de basis 
van het zenuwstelsel. In dit college wordt ook ingegaan op hoe we 
denken dat bewustzijn ontstaat en wat Alzheimer is. 

College 7:   Stamcellen: Om versleten cellen te vervangen moeten er nieuwe cellen 
worden gemaakt. Welke soort stamcellen zijn er allemaal, en hoe werkt 
stamceltherapie?

College 8:  De toekomst van de celbiologie. Er is al veel veranderd in de 
celbiologie, en daarmee in de geneeskunde. Maar er komen nog veel 
meer veranderingen aan. In dit college wordt besproken wat voor 
ontwikkelingen we wel en welke we misschien niet zouden moeten 
verwelkomen.

Na deze cursus bent u in staat deze begrippen op een technische manier te begrijpen 
en in wetenschappelijke context te plaatsen.

Gedrag van mens en samenleving wordt primair bepaald door cultuur en 
geschiedenis. Gangbare verklaringen voor dat gedrag komen uit het domein van de 
sociale wetenschappen (psychologie, economie, sociologie). In deze cursus leert u 
mens en samenleving bezien vanuit het evolutiebiologische perspectief, met hulp 
van ecologische, ethologische en filosofische kennis en theorie. De ondergeschikte 
rol van biologische wortels bij reflectie over maatschappelijke kwesties wordt 
veroorzaakt door onbekendheid of huiver en controverse (‘we zijn toch zeker geen 
oermensen meer?’). Aan alle drie gaat worden gewerkt.

Genoemd taboe – culminerend in het ‘nature-nurture-debat’ van de jaren ’70 – is 
verdwenen. Nieuwe interdisciplinaire vakgebieden als ‘evolutionaire psychologie’ zijn 
ontstaan. In de wetenschap én in het publieke domein is de tegenstelling minder 
scherp. Toch steekt het taboe opnieuw de kop op, bijvoorbeeld in kwesties over 
gender, criminaliteit, gezondheid en duurzaamheid. Een constante is de inherentie 
van deze weerstand – vaak in politiek en media – aan de menselijke wens om de 
eigen soort, Homo sapiens, als uniek en superieur te ervaren. Bescheidenheid over 
onze positie in de natuur helpt, maar vooral verstandig debat over de begrippen 
‘(on)natuurlijk’, ethisch (on)aanvaardbaar, ‘wetenschappelijk verklaren’ en ‘moreel 
aanvaarden’. 

In deze vijfdelige cursus worden 4 actuele maatschappelijke kwesties in een 
verrassend nieuw evolutiebiologisch licht gezet. Elk college bestaat uit twee delen: 
(1) evolutie- en gedragsbiologische theorie (o.a. Darwin, Tinbergen, Wilson, Dawkins) 
en (2) toepassing van die kennis op de mens. Er zal veel ruimte zijn voor debat.
College 1:  Kunst en cultuur
College 2:  Seksualiteit
College 3:  Sociobiologie en samenleving
College 4:  Niet meer normaal
College 5:  Samenvattend slotcollege

Aansluitend op het laatste college geeft Frans Ellenbroek een rondleiding door 
Natuurmuseum Brabant, waarbij thema’s uit de voorafgaande colleges worden 
besproken aan de hand van concrete voorbeelden.

Het beest in de mens
Evolutie van dierlijk en menselijk 
gedrag, evolutiebiologisch inzicht
in maatschappelijke kwesties
Dr. Frans Ellenbroekt

Mens en maatschappij

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Vrijdag 10.45 - 12.30 uur

Cursusdata:
9, 16, 30 oktober
6, 13 (met aansluitende rondleiding) 
november
(20 november reservedatum)

Prijs:
€ 180 (5 colleges en 1 rondleiding, 
inclusief lesmateriaal)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent deelt een reader uit en stelt 
digitaal lesmateriaal beschikbaar.

Deze cursus is een herhaling van najaar 
2019 (Eindhoven)

Dr. Frans Ellenbroek studeerde biologie 
aan de RUL met als specialisaties 
evolutiebiologie, ecologie en ethologie. 
Hij promoveerde in 1990 op een 
proefschrift over concurrentie. Na 
zijn werk als wetenschapper en 
biologiedocent werd hij conservator 
respectievelijk directeur van 
Natuurmuseum Brabant in Tilburg. 
Daarnaast en daarna was/is hij actief 
als beeldend kunstenaar en museaal 
adviseur.
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Natuurwetenschappen

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Donderdag 10.45 – 12.30 uur

Cursusdata:
8, 15, 29 oktober
5, 12, 19, 26 november
3 december 
(10 december reservedatum)

Prijs:
€ 236 (8 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Deze cursus maakt deel uit van de nieuwe 
leergang Levenswetenschappen, maar kan 
ook prima afzonderlijk worden gevolgd.

Dr. Ruud Licht studeerde Medische 
Biologie aan de Universiteit van 
Amsterdam en deed aan verschillende 
universiteiten onderzoek naar vaccins, 
auto-immuniteit, stamcellen en tissue-
engineering. Momenteel richt hij zich 
op onderwijs geven en schrijven over 
wetenschap.
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Filosofie van ruimte en tijd
Drs. Arnold Ziegelaar

Ruimte en tijd zijn de kosmische dimensies waarin ons leven zich afspeelt. Beide zijn 
raadselachtig. Want wat zijn ruimte en tijd eigenlijk? Waar komen ze uit voort? Waarin 
verschillen ze van elkaar? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bestaan ruimte en tijd 
onafhankelijk van de dingen? Hoe ervaren wij ruimte en tijd? In deze cursus bespreken 
we denkers uit de traditie die antwoorden hebben gegeven op deze vragen en 
bespreken we de belangrijke kwesties die daarbij opkomen.

We beginnen met opvattingen uit de klassieke oudheid: Parmenides, Aristoteles, 
Plotinus en Augustinus. Hier speelt de tegenstelling tussen eeuwigheid en tijd, 
tussen zijn en worden. Daarna bespreken we de vroegmoderne discussie bij Newton, 
Spinoza, Leibniz en Kant. Newton dacht dat ruimte en tijd absoluut zijn, onafhankelijk 
van de dingen die zich erin bevinden. Volgens Leibniz echter zijn ruimte en tijd er pas 
als er dingen zijn. Volgens Kant zijn ruimte en tijd subjectieve aanschouwingsvormen. 
Deze posities werken nog steeds door in discussies in de moderne analytische 
filosofie. In contrast daarmee bespreken we de analyse van de ervaring van tijd en 
ruimte bij Husserl en Heidegger: hoe ervaren wij verleden, heden en toekomst en hun 
eenheid? 

Ook enkele oosterse perspectieven van Dogen en Masoa Abe komen aan de 
orde. Onderzocht wordt of de fysische en de fenomenologische tijd met elkaar 
geïntegreerd kunnen worden. We sluiten af met een poging ruimte, tijd en bewustzijn 
in samenhang te doordenken. 

De cursus heeft tot doel de raadselachtigheid van ruimte en tijd te laten zien en is 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de grondslagen van ons kosmische bestaan.

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:   Inleiding, Parmenides: zijn 
College 2:   Plato en Aristoteles: tijd en beweging
College 3:  Plotinus: eeuwigheid en tijd
College 4:  Augustinus: de ervaring van tijd
College 5:  Newton en Leibniz: absolute en relationele opvatting van ruimte en tijd
College 6:  Kant: de idealistische opvatting van ruimte en tijd
College 7:   De moderne discussie: temporele en ruimtelijke vacua
College 8:  Husserl: de ervaring van tijd
College 9:  Heidegger: de ervaring van ruimte en tijd
College 10:  De eenheid van ruimte, tijd en bewustzijn

Dit eerste deel van de vierdelige thematische leergang filosofie verschaft een degelijke 
basis om over begrippen als waarheid, kennis en wetenschap te denken. In de 
hedendaagse cultuur lijken de noties waarheid en kennis onder druk te staan. Leugen en 
waarheid lijken moeilijk te onderscheiden in de kakofonie van opvattingen die over ons 
wordt uitgestort en dat onderscheid lijkt ook minder belangrijk te worden. 

We onderzoeken op welke manieren we waarheid kunnen definiëren en hoe we 
waarheid van beweringen kunnen begrijpen. Ook onderzoeken we hoe we kennis, 
gedefinieerd als waarheid waarvan we de waarheid kunnen inzien, kunnen bereiken, 
bijvoorbeeld via waarneming, inductie, deductie en abductie. We bespreken de wetten 
van het denken aan de hand van elementaire logica, argumentatieleer en bespreken 
het falen van ons denken in drogredenen. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van 
voorbeelden uit filosofie, wetenschap en politiek. 

We bespreken theorieën over de aard van wetenschap en over grens tussen 
wetenschap en pseudowetenschap. Daarbij worden noties als verificatie, falsificatie, 
natuurwet, causaliteit, bewijs en verklaring besproken. We onderzoeken het 
onderscheid tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap, en bespreken de 
hermeneutiek als methode van de geesteswetenschap.

We vragen ons af of er een grens is aan wat we kunnen weten en waar die grens ligt. 
We onderzoeken de grenzen van de kennis? Zijn er zaken die wij principieel niet kunnen 
weten? Waar ligt de grens van ons kennen en wat is de aard ervan? Is metafysische 
kennis inderdaad onmogelijk?

College 1:   Wat zijn waarheid en kennis? 
College 2:   Dat waarheid moet bestaan, waarheidstheorieën en waarheidsconflicten
College 3:   Sceptische theorieën: Pyrrho, Nietzsche, Rorty
College 4:   Kennis is waarheid waarvan de waarheid wordt ingezien op grond van 

waarneming, inductie, deductie, abductie.
College 5:   Wat is wetenschap? Het onderscheid tussen natuurwetenschap en 

geesteswetenschap. Hermeneutiek als basis van de geesteswetenschap 
(Dilthey, Heidegger, Gadamer).

College 6:   Wetenschapsfilosofische theorieën (Popper, Kuhn, Lakatos).
College 7:   Wat is een (wetenschappelijke) verklaring? (Hempel, Van Fraassen).
College 8-9:  De wetten van het denken: logica en argumentatieleer. Drogredeneringen.
College 10:  Is metafysische kennis onmogelijk? Zijn er grenzen aan kennis? Kunnen 

wij alles weten? Zo nee, wat dan niet? (Kant, logisch empirisme, McGinn)

Leergang filosofie, deel 1 
Kennis, waarheid en wetenschap
Drs. Arnold Ziegelaar

Filosofie

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Donderdag 12.45 – 14.30 uur

Cursusdata:
1, 8, 15, 29 oktober
5, 12, 19, 26 november
3, 10 december
(17 december reservedatum)

Prijs:
€273 (10 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar. 
Een syllabus met eigen werk van de 
docent wordt digitaal beschikbaar gesteld 
maar kan ook optioneel op papier worden 
besteld bij inschrijving voor € 17,50. 

Deze cursus maakt deel uit van de nieuwe 
leergang Filosofie, maar kan ook prima 
afzonderlijk worden gevolgd.

Drs. Arnold Ziegelaar studeerde 
wijsbegeerte aan de Universiteit 
Leiden en is docent filosofie in 
het hoger onderwijs. Daarnaast 
werkt hij voor verschillende HOVO-
instellingen en voor de Internationale 
School voor Wijsbegeerte. Zijn 
interessegebied is breed en ligt vooral 
bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie 
en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen 
zijn boek Aardse mystiek en in 2016 
Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW 
uitgevers.
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Filosofie

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Donderdag 14.45 – 16.30 uur

Cursusdata:
1, 8, 15, 29 oktober
5, 12, 19, 26 november
3, 10 december
(17 december reservedatum)

Prijs:
€273 (10 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar. 
Een syllabus met eigen werk van de 
docent wordt digitaal beschikbaar gesteld 
maar kan ook optioneel op papier worden 
besteld bij inschrijving voor € 17,50.

Drs. Arnold Ziegelaar studeerde 
wijsbegeerte aan de Universiteit 
Leiden en is docent filosofie in 
het hoger onderwijs. Daarnaast 
werkt hij voor verschillende HOVO-
instellingen en voor de Internationale 
School voor Wijsbegeerte. Zijn 
interessegebied is breed en ligt vooral 
bij levensfilosofie, bewustzijnsfilosofie 
en godsdienstfilosofie. In 2015 verscheen 
zijn boek Aardse mystiek en in 2016 
Oorspronkelijk bewustzijn bij ISVW 
uitgevers.
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Introductiecursus 
mycologie 
Zwammen essentieel voor elk ecosysteem
Drs. Kees Boele

Natuurwetenschappen

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Vrijdag 12.45 – 14.30 uur

Cursusdata:
2, 9, 16 (excursie), 30 oktober
6, 13 november
(reservedatum 20 november)

Prijs:
€ 200 (5 colleges inclusief 
lesmateriaal + 1 excursie)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar en deelt een syllabus of 
reader uit.

Halverwege de cursus wordt een excursie 
geagendeerd om kennis te maken 
met paddenstoelen in een Brabants 
natuurreservaat.

Drs. Kees Boele is bioloog/ecoloog 
en was voorheen o.a. werkzaam 
voor Hortus Haren en botanische 
tuin De Kruidhof. Sinds 2011 is hij als 
natuurpresentator en docent vanuit zijn 
bedrijf Natuurpresentaties o.a. actief voor 
verschillende HOVO’s.

De Britse arts Fleming zag schimmels als levensreddende organismen, boswachter 
Peter Wohlleben noemde zwamdraden zelfs eens de levensaders van het bos. 
Beiden benadrukken het belang van schimmels, zichtbaar en onzichtbaar, voor ons 
en de natuur. HOVO Brabant wil daarop aanhaken met deze basiscursus mycologie. 

In de lijn van de evolutie blijken schimmels nauwer met ons verwant te zijn dan 
groene planten en toch kennen we nog maar een fractie van de miljoenen soorten 
die er wereldwijd te vinden zijn. Deels komt dit omdat ze een uiterst verborgen 
leven leiden, eencellig onzichtbaar of diep onder de grond. Maar ook in het 
natuurbeheer is pas in de laatste decennia het belang ingezien van schimmels 
in ecosystemen. Dat het de enige organismen zijn die houtstof kunnen afbreken 
was al langer bekend, zonder schimmels zouden we letterlijk verstikken in een 
berg splinters. Maar dat zij als symbiont, parasiet of reducent in elke schakel van 
voedselpiramides aanwezig zijn wordt pas de laatste decennia duidelijk. 

Deze introductiecursus begint met ontstaan en taxonomie van wat we nu 
schimmels noemen. Lastig daarbij is dat nieuwste inzichten aangetoond hebben 
dat we in onze taal wel erg ruimhartig met het woord schimmel omgegaan zijn. 
Straalschimmels blijken bacteriën te zijn, slijmzwammen rondkruipende bacterie 
eters die pantoffeldiertjes als hun verste verwanten hebben. Daarna volgt een 
college anatomie en fysiologie om inzicht te krijgen in de veelheid van levensvormen 
die verschillende groepen schimmels kennen. Het derde deel is een introductie in de 
ecologie van enkele groepen schimmels. Daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan 
paddenstoel vormende groepen en hun toepassing in natuurbeheer. In het laatste 
college staat de mens centraal. Vanaf het oudst bekende gebruik van schimmels als 
leverancier van hallucinogene stoffen om in contact met de voorouders te komen 
tot leverancier van gist, penicilline en eetbaar genot. 

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:   Introductie, evolutie en taxonomie van schimmels
College 2:  Anatomie en fysiologie schimmels
College 3:  Ecologie van schimmels, excursie: paddenstoelen (locatie afhankelijk  
   van het verloop van de herfst)
College 4:  Schimmels en natuurbeheer
College 5:  Gebruik van schimmels in cultuurhistorisch perspectief

Grote delen van Europa behoorden vier of vijf eeuwen lang tot een superstaat die 
werd gerund vanuit Rome. De verovering van Europa vond niet planmatig plaats. Het 
ging gepaard met horten en stoten, met grote overwinningen en met vernietigende 
nederlagen. En met een alles verklarende visie: het waren allemaal gerechtvaardigde 
oorlogen, volgens de Romeinen. Italië werd al vroeg Romeins, het grootste deel van 
Spanje ook, na de nederlaag van Hannibal. Volgens Caesar was de verovering van 
Gallië niet gepland maar vooral het gevolg van Romeinse volharding en Keltische 
verdeeldheid. Bij de Germanen werd voldoende tegenstand geboden om een 
Romeinse provincie Germania in de kiem te smoren. Wat resteerde waren pogingen 
om ten oosten van de Rijn en ten noorden van de Donau strookjes land aan het 
Romeinse imperium toe te voegen, totdat rond 100 AD het Romeinse imperialisme 
stokte en de Limes tot stand kwam. Dat geldt voor het continent en voor Groot-
Brittannië. Een goed, stevig strak geleid bestuurssysteem met (meestal) de juiste 
mensen op de juiste plaatsen hield dit imperiale bouwwerk tenminste drie eeuwen 
overeind. En dat is een prestatie van hoog niveau! 

Rome kon dit alleen maar bewerkstelligen doordat ze ook nog twee andere 
enorm belangrijke ijzers in het vuur hadden: een goed getraind en vooral zeer 
gedisciplineerd leger met zeer loyale soldaten en in hun kielzog wegenbouwers die 
verantwoordelijk waren voor de infrastructuur in het imperium, waardoor zowel 
militairen als handelaren en kooplieden zich makkelijk van de ene plek naar de 
andere konden verplaatsen over subliem aangelegde Romeinse wegen. Een vierde 
factor, stedenstichtingen, komt in de volgende cursus ter sprake.

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:   Ontstaan van Rome: de Romeinse republiek de verovering van Italië 
    en Spanje 
College 2:  De Romeinse verovering van Gallië
College 3:  Hoe ontstaat een keizerrijk?  
College 4:  Het Romeinse leger
College 5:  De Romeinse verovering van Germanië
College 6:  De Romeinse Limes tussen Rijn en Donau
College 7:  Bataven en de Romeinse Limes tussen Noordzee en Vinxtbach
College 8:  De Dacische oorlogen van Traianus
College 9:  De Romeinse verovering van Brittannië en de Muren van 
    Hadrianus en Antoninus
College 10:  Romeinse infrastructuur

De vroege geschiedenis 
van Europa, deel 5 
Romeinen veroveren Europa
Drs. Johan Hendriks

Geschiedenis

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Vrijdag 10.45 – 12.30 uur (20N17-1) 
én 14.45 – 16.30 uur (20N17-2)

Cursusdata:
25 september
2, 16, 30 oktober
6, 13, 20, 27 november
4, 11 december 
(18 december reservedatum)

Prijs:
€ 273 (10 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Deze cursus maakt deel uit van de 
leergang De vroege geschiedenis van 
Europa maar kan ook prima afzonderlijk 
worden gevolgd.

Gezien de belangstelling voor deze cursus 
wordt deze zowel in de ochtend (20N17-1) 
als in de middag aangeboden (20N17-2).

Drs. Johan Hendriks studeerde M.O.-
Geschiedenis in Tilburg en Archeologie 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij werkte na zijn leraarschap als 
stadsarcheoloog van Dordrecht 
en als hoofd cultureel erfgoed in 
Breda. Hij schreef diverse boeken 
en artikelen over archeologische en 
historische onderwerpen. Hij verzorgt 
sinds 2011 cursussen op het raakvlak 
van geschiedenis, archeologie en 
kunstgeschiedenis voor HOVO in Tilburg 
en Nijmegen.
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Hölderlin als filosoof 
De rol van conflicten in de 
menselijke ontwikkeling
Dr. Eric Bolle MA

Filosofie

Locatie: 
‘s-Hertogenbosch

Dag en tijd:
Woensdag 10.25 – 12.10 uur 

Cursusdata:
4, 11, 18, 25 november
2, 9 december 
(16 december reservedatum)

Prijs:
 € 191 (6 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
Naar keuze Duits of in Nederlandse 
vertaling: R. Safranski: Hölderlin, Hanser 
Verlag 2019, ISBN 9783446264083, 
€ 28,50/R. Safranski: Hölderlin, 
Uitgeverij Atlas Contact 2020, ISBN 
9789045040875, € 35
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Dr. Eric Bolle MA is filosoof, germanist en 
de vertaler van Hölderlins stukken over 
Sophocles en Pindarus. Hij promoveerde 
in 1981 aan de Universiteit van Amsterdam 
over Nietzsche. In de jaren 1985-1986 
ontving hij een stipendium van de Fritz 
Thyssen Stiftung om onderzoek te doen 
naar Heideggers Hölderlin-interpretaties. 
Recentelijk heeft hij dit onderzoek 
weer opgepakt. In 2016 publiceerde hij 
bij ASPeditions in Brussel Hölderlin & 
Heidegger. Bolle is als docent werkzaam 
geweest in het voortgezet en hoger 
onderwijs.

2020 is het Hölderlin-jaar. Het is dan 250 jaar geleden dat deze dichter werd geboren, 
in Duitsland reden tot talrijke manifestaties. Als opmaat tot al deze activiteiten heeft 
Rüdiger Safranski onlangs zijn Hölderlin-biografie gepubliceerd waarvan in mei 2020 
een Nederlandse vertaling zal verschijnen. Safranski is beroemd geworden met boeken 
over belangrijke Duitse schrijvers en filosofen, en heeft opnieuw een boek geschreven 
dat toegankelijkheid aan diepgang paart. Tot nu toe was Hölderlin niet zo bekend in 
Nederland. Dankzij het boek van Safranski gaat hier nu verandering in komen.

Waarom is Hölderlin zo belangrijk? Hölderlin is zo belangrijk omdat hij een filosofische 
positie inneemt die zich ook nu nog, en misschien wel sterker dan ooit, laat verdedigen. 
Voor Hölderlin staat de vrijheid voorop, maar dat wil nog niet zeggen dat de mens 
autonoom is. De strijd met de wereld is noodzakelijk om tot bewustzijn te komen, en 
dat kan niet zonder conflicten. Die conflicten betreffen niet alleen de verhouding met 
andere mensen, maar ook die met het eigen bewustzijn. 

Wanneer de mens over zichzelf nadenkt ontdekt hij het absolute in zichzelf, dat de 
wereld één grote samenhang is, maar dat hij van die samenhang is buitengesloten. Het 
absolute onttrekt zich aan onze greep, en geen wetenschap of techniek geeft toegang 
tot het wezenlijke dat zich aan ons onttrekt. Alleen op sommige ogenblikken lukt het 
ons één te worden met de wereld en laat de extase ons onze conflicten vergeten.

Voor dit bewustwordingsproces dat plaats vindt in het geschil met de wereld, 
maar dat op sommige momenten een ongekende vervoering kent, heeft Hölderlin 
woorden gevonden die uniek zijn en die door geen enkele andere dichter worden 
geëvenaard. Dat je voor je bestaan dankbaar kunt zijn omdat je het absolute in zijn 
ontoegankelijkheid in je binnenste kunt ervaren, dat er een aandenken is dat dwars 
door verlies en afscheid heen de ervaring van het zijn geeft, dat is wat Hölderlin zo 
actueel maakt en waarom hij bij zijn bewonderaars zo veel enthousiasme oproept.

Op zoek naar de zin van het leven en een eigen identiteit is er geen schrijver die ons zo 
veel te vertellen heeft als Hölderlin. 

De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op hoe mensen 
omgaan met de wereld om hen heen. Iedereen doet dit op zijn of haar eigen, individuele 
manier. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel overeenkomsten tussen mensen. Zo kennen 
wij allemaal wel een verlegen persoon, een extravert of sensatiezoeker. Ondanks de 
grote verschillen tussen mensen, zijn er dus ook aspecten te noemen die mensen met 
elkaar delen. 

De persoonlijkheidspsychologie bestudeert hoe mensen van elkaar kunnen verschillen 
of op elkaar kunnen lijken. Daarnaast bestudeert het de vraag wat persoonlijkheid 
precies is, hoe het ontstaat en wat de functie is van persoonlijkheid. Dat wil zeggen, 
individuele verschillen en het intra-persoonlijk functioneren staat centraal binnen de 
persoonlijkheidspsychologie.

Er werd al in de tijd van Hippocrates nagedacht over wat persoonlijkheid is, en sindsdien 
houden vele verschillende vakgebieden binnen de psychologie zich bezig met persoon-
lijkheid, zoals de genetica, gezondheidspsychologie, biologische psychologie en de 
sociale psychologie. Persoonlijkheid bestaat namelijk niet zonder lichaam (biologie en 
genetica), zonder de invloed van anderen (sociale psychologie) en zonder dat de 
mogelijkheid bestaat om te leren (leertheorieën). Persoonlijkheid is dan ook een vakover-
schrijdend vraagstuk, dat het bijzonder complex maar tegelijkertijd interessant maakt.

In deze cursus zullen de belangrijkste theorieën en inzichten in de 
persoonlijkheidspsychologie worden besproken. Aan de hand van colleges zullen 
de verschillende theorieën aan bod komen en met behulp van verschillende 
videofragmenten zal achtergrondinformatie over of toepassingen van persoonlijkheid 
worden getoond. De cursus heeft tot doel de cursist de belangrijkste inzichten uit 
de persoonlijkheidspsychologie eigen te laten maken, en de cursist opnieuw kritisch 
na te laten denken over wie hij/zij werkelijk is, wat de factoren zijn geweest die de 
eigen persoonlijkheid kunnen hebben beïnvloed en de rol die de persoonlijkheid heeft 
gespeeld in het leven. 

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
• Inleiding en korte geschiedenis Persoonlijkheidspsychologie
• Humanistische kijk op persoonlijkheid (Maslow, Rogers, Kelly, Rotter)
• Persoonlijkheid en evolutie
• Moderne persoonlijkheidspsychologie: wat zijn persoonlijkheidstrekken
• Stabiliteit van persoonlijkheid over de tijd heen

Leergang psychologie, deel 2
Persoonlijkheidspsychologie I: 
‘Ik ben, ik ben, wie jij niet bent’.
Dr. Andreas Wismeijer
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Mens en maatschappij

Locatie: 
Tilburg

Dag en tijd:
Vrijdag 12.45 – 14.30 uur 

Cursusdata:
25 september
2, 9, 30 oktober
6, 13, 20, 27 november
4, 11 december 
(18 december reservedatum)

Prijs:
€ 273 (10 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Deze cursus maakt deel uit van de 
leergang Psychologie, maar kan ook prima 
afzonderlijk worden gevolgd.

Dr. Andreas Wismeijer heeft na zijn 
afstuderen aan de Universiteit van 
Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit 
van Barcelona gewerkt als docent 
en onderzoeker. Hij promoveerde in 
Tilburg op de psychologie van geheimen 
en zijn onderzoek richt zich op de 
persoonlijkheidspsychologie en de 
relatie tussen het hebben van geheimen 
en welzijn.

’s-H
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Geologie en landschappen 
van Europa
Marcel van Schoor

Natuurwetenschappen

Locatie: 
‘s-Hertogenbosch

Dag en tijd:
Woensdag 14.00 – 15.45 uur

Cursusdata:
30 september
7, 14, 28 oktober
4 november 
(11 november reservedatum)

Prijs:
 € 170 (5 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar. 

Dhr. Marcel van Schoor studeerde vier 
jaar Geologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hierna heeft hij als reisleider 
tien jaar voor de reisorganisatie SNP 
gewerkt en daarbij veel bestemmingen 
met vulkanen bezocht. Op dit moment is 
hij werkzaam als landmeter/ maatvoerder 
bij een ingenieursbureau. Naast deze 
baan geeft hij regelmatig cursussen en 
lezingen over geologische onderwerpen.

Europa is een continent met prachtige landschappen met een grote variatie van 
laagvlaktes tot hooggelegen plateau’s en van glooiende heuvels tot steile bergpieken. 
Dat landschap dat zich voor ons manifesteert als het reliëf van het aardoppervlak, 
bezit nog twee dimensies. Dat zijn de ondergrond - de gesteenten die het landschap 
opbouwen - en de tijd; de ontstaansgeschiedenis van dat landschap. Het landschap 
is namelijk het gevolg van een lange keten van processen, in- en buiten de aarde, die 
elkaar aan het aardoppervlak ontmoeten en daar de aanwezige gesteenten modelleren. 
En ook de gesteenten zelf zijn onderdeel van het verhaal. Zij vormen uiteindelijk het 
fundament van Europa. Dat Europese continent blijkt een behoorlijk samenraapsel 
van kleinere continentsnippers die het vooral van onze continentale zuiderbuur heeft 
afgepakt. Zelfs ‘onze’ eigen ondergrond heeft verre Afrikaanse wortels.

Met de oudste Europese gesteenten begint het verhaal. Aan de hand van gesteenten 
en landschap vormende processen als plaattektoniek, gebergtevorming, metamorfose, 
erosie door rivieren en gletsjers, vulkanisme, laat de cursus zien hoe de Europese 
ondergrond en het landschap ontstaan zijn. Als voorbeeld behandelen we een aantal 
karakteristieke gebieden waar de uitwerking van één of meerdere van deze processen 
goed te zien is en die een bezoek meer dan waard zijn.

De geologie als wetenschap is ontstaan in Europa, door natuuronderzoekers met 
een belangstelling voor gesteenten, aardlagen, vulkanen en bergen. Veel van de 
begrippen uit de geologie hebben om deze reden een Europese oorsprong. Dit zou het 
verkennen van de geologische wordingsgeschiedenis voor ons als Europeanen nét iets 
gemakkelijker kunnen maken.

Deze cursus behandelt de lange en complexe geologische geschiedenis van Europa en 
de enorme variatie aan landschappen die daarvan het gevolg is.

Opsomming onderwerpen per college: 
College 1:   Van ver, van grote diepte en van lang geleden: het oudste Europa.
College 2:   Over een tijd met veel ‘aanloop’ uit het zuiden; een groots gebergte 

ontstaat…en vergaat.
College 3:   Een supercontinent breekt en scheurt uiteen, zeeën overspoelen het land.
College 4:  Opnieuw bezoek uit het zuiden; een oceaan verdwijnt en Europa’s 

zuidrand veert op tot een hooggebergte.
College 5:   De Europese korst is onrustig; stijgt hier, daalt daar en vulkanen, rivieren 

en ijs verfijnen het reliëf.

Het Midden-Oosten is de bakermat van onze beschaving. Egypte – het land van de 
Nijl – en Mesopotamië – het land tussen de Eufraat en de Tigris, nu Irak en omgeving 
– waren de hoofdspelers op dit toneel: ze vonden het schrift, de wiskunde, de 
monumentale architectuur en de stadsbeschaving uit. 

In de cursus Sumer en Akkad hebben we de eerste stappen van een van deze 
beschavingen gevolgd, tot ongeveer 2000 voor Christus. De cursus Babylon en Assur 
vervolgt het verhaal van het Midden-Oosten, tot rond 1000 voor Christus.
 
In het 2e millennium komen de grote Mesopotamische beschavingen van de 
Babyloniërs (1800 – 1600 vC) en de Assyriërs (1400 – 1050 v.C.) tot ontwikkeling en 
gaan ze ook weer ten onder. We maken kennis met de hoofdlijnen van de politieke 
geschiedenis en met kunst, architectuur, wetenschap en literatuur van deze volkeren. 

En we volgen hun invloed op hun buurlanden, waar allerlei belangrijke 
beschavingskernen ontstonden en in ons cultureel erfgoed werden opgenomen: 
de wereld van de Hettieten in Turkije, het rijk Mitanni in Syrië, het ontstaan van 
koninkrijkjes in Palestina, de invloed van de oostelijke Middellandse Zee (de 
Minoïsche beschaving en de val van Troje). Egypte blijft net als bij de eerste cursus 
in hoofdzaak buiten beschouwing, hoewel de contacten tussen de verschillende 
cultuurgebieden wel worden besproken. 

De cursus geeft u inzicht in de betekenis van het Midden-Oosten in de Oudheid en de 
volkeren die daarin de hoofdrol speelden.

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:   Het Midden-Oosten in 2000 voor Christus
College 2:  Het Oud-Babylonische Rijk van Hammurabi
College 3:  De stad Babylon en de cultuur van de Babyloniërs
College 4:  Mitanni en de Hettieten
College 5:  Het Midden-Assyrische Rijk en Babylonië onder de Kassieten
College 6:  Syrië en Palestina. Het einde van het 2e millennium: de ondergang van 

het Oostelijk Middellandse Zeegebied.

Babylon en Assur
Het Midden-Oosten in het 
2e millennium voor Christus
Drs. Jos Loonen

N
21

CC

Geschiedenis

Locatie: 
‘s-Hertogenbosch

Dag en tijd:
Woensdag 14.00 – 15.45 uur 

Cursusdata:
4, 11, 18, 25 november
2, 9 december 
(16 december reservedatum)

Prijs:
€ 191 (6 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar. 

Deze cursus is een vervolg op de 
cursus Sumer en Akkad (najaar 2019, 
’s-Hertogenbosch) maar kan ook prima 
afzonderlijk worden gevolgd.

Drs. Jos Loonen vervulde na 
zijn sterrenkundestudie aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht verschillende 
functies in het hoger onderwijs en de 
educatieve uitgeverij. Daarnaast en 
daarna is hij altijd actief geweest in de 
popularisering van de sterrenkunde, door 
het geven van lezingen en cursussen.

’s-H’s-H
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Ludwich van Beethoven 
Revolutionair romantisch
Drs. Frans Jansen

Muziekgeschiedenis

Locatie: 
‘s-Hertogenbosch

Dag en tijd:
Vrijdag 14.00 – 15.45 uur

Cursusdata:
30 oktober
6, 13, 20, 27 november 
(4 december reservedatum)

Prijs:
€ 170 (5 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Drs. Frans Jansen is musicoloog en 
studeerde Muziekwetenschap aan de 
Universiteit van Utrecht. Hij geeft lezingen 
en heeft ruime ervaring met het geven 
van HOVO-cursussen.

Dit jaar wordt wereldwijd uitgebreid herdacht dat het 250 jaar geleden is dat Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) werd geboren. En dat is niet verwonderlijk gezien de 
cruciale plaats die hij binnen de geschiedenis van de Westerse muziek inneemt. 
Hoewel hij enerzijds samen met Haydn en Mozart wordt ingedeeld bij de zogeheten 
Weense Klassieken, wordt hij ook gezien als het begin van de muzikale Romantiek. 

Geheel in de geest van de vroege 19e eeuw groeide hij uit tot de geniale kunstenaar 
die nieuwe wegen insloeg, brak met de geijkte genres en vormen en wiens status 
mythische proporties aannam. Tot begin 20e eeuw was hij de meest invloedrijke 
componist die voor vrijwel alle grote componisten een onuitputtelijke inspiratiebron 
was. Gevolg was dat hij tot ver in de vorige eeuw beschouwd werd als ‘de grootste 
componist aller tijden’ en zijn Negende Symfonie gezien werd als het meest ultieme 
muziekstuk ooit gecomponeerd. Dat laatste ligt tegenwoordig genuanceerder maar 
zijn revolutionaire verdiensten zijn nog immer onbetwist.

Aan de hand van Beethovens biografie zal in deze 5-delige cursus gekeken worden 
hoe hij in zijn jonge jaren als aanstormend en eigenzinnig klaviervirtuoos zich spoedig 
losweekte van zijn 18e -eeuwse wortels en hij op bevlogen wijze nieuwe paden ging 
bewandelen. Met behulp van de belangrijkste genres uit die tijd zal, tegen het licht 
van de vroege Romantiek, geanalyseerd worden wat hij daadwerkelijk veranderde en 
waarin hij zich onderscheidde van zijn tijdgenoten. Ook zal behandeld worden welke 
maatschappelijke, politieke en ideologische ontwikkelingen van invloed waren op zijn 
leven en muziek. 

Uiteraard zal de cursus rijkelijk geïllustreerd worden met passende 
muziekvoorbeelden, uitgevoerd door de beste Beethoven-vertolkers van deze tijd.

College 1:   Maatschappelijke, culturele en muzikale context rond 1800
College 2:   Van Bonn naar Wenen: Beethovens beginjaren
College 3:   Wenen: ups en downs in de keizerstad
College 4:  Beethoven en de politiek
College 5:   De laatste jaren: de mythische Beethoven

Het venster in de kunst is vaak met betekenis geladen. In het werk van Leonardo da 
Vinci, Caravaggio en Dürer laten vensters het licht door van een bovennatuurlijke 
werkelijkheid. In de moderne kunst gebruiken Dali, Magritte en Savinio het venster 
als overgang naar een andere, spirituele werkelijkheid. De Seagram Paintings van 
Mark Rothko lijken op vensters. Bieden ze een doorkijkje naar een andere wereld of 
blokkeren ze juist het zicht daarop? 

Het venster stond ook eeuwenlang voor het illusionistisch naschilderen van de 
werkelijkheid. De eerste die sprak over een schildering als ware het een kijkje door 
een venster was de renaissance architect en theoreticus Leon Battista Alberti. Dit 
idee van een schilderij als venster domineerde de schilderkunst tot aan het einde 
van de 19e eeuw. Toen gingen kunstenaars als Cézanne juist de platheid van het doek 
benadrukken. Ook door stukjes doek onbeschilderd te laten stopten schilders met 
het langer ontkennen van het platte vlak van het doek. Ideeën over hoe een schilderij 
eruit hoort te zien werden belangrijker dan de exacte weergave van de werkelijkheid. 
De metafoor ‘het schilderij als venster’ verloor haar geldigheid. 

Aan het begin van de twintigste eeuw werd het venster juist door kunstenaars als 
motief ingezet om de kunst definitief vrij te maken van de taak om de werkelijkheid 
af te beelden, zoals in het werk van Henri Matisse. In zijn interieurs met vensters valt 
op dat er geen verschil is tussen binnen en buiten. In de serie Fenêtres van Robert 
Delaunay lossen de vensters op in een vrijwel abstract kleurenspel. De ramen van het 
venster Fresh Widow van Marcel Duchamp uit 1920 zijn met zwart leer afgezet, waarin 
de toeschouwer zich weerspiegeld ziet. Het venster is zelf een kunstwerk geworden. 

Ook René Magritte haalde in zijn kunstwerken het idee van een schilderij als 
afspiegeling van de werkelijkheid onderuit. Hij ging echter nog een stap verder en 
ondermijnde het concept van ‘de werkelijkheid’ zelf. Ook binnen zijn werken spelen 
vensters een grote rol.

De cursus geeft inzicht in een belangrijke ontwikkeling binnen de kunstgeschiedenis: 
het loskomen van het nabootsen van de werkelijkheid. Het venster is daarbij een 
sleutelbegrip. Tevens wil de cursus duidelijk maken dat het venster in oude en 
moderne kunst veelal gezien wordt als doorgang naar een spirituele werkelijkheid.

Het venster in de kunst
Als metafoor en motief 
Drs. Marian van Caspel-van Til
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Kunst en cultuur

Locatie: 
‘s-Hertogenbosch

Dag en tijd:
Vrijdag 10.25 – 12.10 uur 

Cursusdata:
27 november 
4, 11 december 
(18 december reservedatum)

Prijs:
€ 114 (3 colleges inclusief lesmateriaal)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent deelt een syllabus uit.

Drs. Marian van Caspel-van Til is 
kunsthistorica. Vanuit haar bedrijf Kunst 
in verbinding geeft zij lezingen en 
cursussen. Ze houdt ervan moderne en 
hedendaagse kunst met oude kunst te 
verbinden. Voor Labrys Reizen begeleidt 
zij reizen naar Italië en Frankrijk.

’s-H’s-H
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Geschiedenis en actualiteit 
van de Baltische landen
Drs. Frederik Erens

Geschiedenis
Multidisciplinair

Locatie: 
Eindhoven

Dag en tijd:
Maandag 13.30 – 15.15 uur

Cursusdata:
2, 9, 16, 23, 30 november
7 december 
(14 december reservedatum)

Prijs:
€ 191 (6 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Dit is een herhaling van de succesvolle 
cursus die in het najaar 2018 in Tilburg 
is gegeven. Als vervolg op deze cursus 
wordt in het voorjaar 2021 een reis naar 
de Baltische staten georganiseerd in 
samenwerking met reisorganisatie Labrys 
met de docent als reisleider.

Drs. Frederik Erens (1970) studeerde aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht politieke 
en Oost-Europese geschiedenis. Hij 
is gespecialiseerd in de geschiedenis 
en actualiteit van de Baltische landen. 
Ook heeft hij een studie gedaan naar 
de toegepaste kunst en architectuur 
uit de periode 1880 – 1940. Tevens 
is hij werkzaam als reisleider voor 
cultuurreizen.

Sinds 2004 maken Estland, Letland en Litouwen deel uit van de Europese Unie. Deze 
Oostzeestaten worden vaak in een adem genoemd, maar er wordt aan voorbijgegaan 
dat het om drie zeer verschillende naties gaat, ieder met een verschillende taal, cultuur 
en historie.

In de eerste vier colleges zal een chronologische behandeling de rode lijn van de cursus 
vormen. Daarin zal de samenhang en de verschillen tussen de historische ontwikkeling 
van Estland, Letland en Litouwen ruim aan bod komen. Er zal worden ingegaan op de 
Baltische landen als eeuwenlange speelbal van de grote mogendheden, de traditionele 
economie en de handel, ook de handelsbetrekkingen met Nederland. De sociale 
verhoudingen in Noord-Oost-Europa door de eeuwen heen; de lijfeigenschap en de 
emancipatie van de boeren. De opkomst van het nationalisme, de stichting van de eigen 
staten in 1918 – 1920. 

Speciale aandacht wordt gegeven aan de uiterst gecompliceerde positie tijdens en 
na de Tweede Wereldoorlog. Over de tijd van de Sovjetheerschappij en de ‘zingende 
revolutie’ van 1990 zal een documentaire getoond worden. Verder een overzicht van de 
wederopstanding van de Baltische landen na 1991 en hun lidmaatschap van de NAVO en 
de Europese Unie. 

Tenslotte zal in de laatste twee colleges aandacht gegeven worden aan de problematiek 
rond de Russischtalige minderheden, de betrekkingen met Oost en West; de Russische 
exclave Kaliningrad en een college over kunst, cultuur, architectuur en muziek. De cursus 
wil u laten kennismaken met de historische achtergronden van de drie landen ter 
verklaring waarom de landen zijn zoals ze nu zijn als nieuwe EU-landen. 

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:   Baltische geschiedenis van de late middeleeuwen tot en met de 

vroegmoderne tijd. 
College 2:   Baltische geschiedenis als onderdeel van het Russische rijk en de tijd van 

de eerste onafhankelijkheid.
College 3:  De Tweede Wereldoorlog en de gevolgen; documentaire over de 

Sovjetheerschappij en de zingende revolutie
College 4:   Hernieuwde onafhankelijkheidsbeweging en de Baltische landen op weg 

naar het EU en NAVO-lidmaatschap
College 5:   De Russischtalige minderheden en de veiligheidsproblematiek, actualiteit 

anno 2020, Kaliningrad.
College 6:   Kunst, cultuur, muziek en architectuur in de Baltische landen.

Nog vóór de Franse revolutie voltrok zich een omwenteling aan de overkant van 
de Atlantische Oceaan. Dertien Amerikaanse kolonies verklaarden zich in 1776 
onafhankelijk van Groot-Brittannië en wonnen in 1783 de onafhankelijkheidsoorlog 
tegen hun kolonisator. Samen gingen ze een uniek en uiteindelijk houdbaar 
experiment aan, een democratische republiek, de Verenigde Staten van Amerika. 
Uniek omdat Europa toentertijd nog lang autocratisch en monarchaal bleef. En 
omdat de jonge republiek als eerste ter wereld een aantal beginselen en instituties 
ontwikkelde die decennia later gemeengoed werden in West-Europa.

De Founding Fathers schreven tussen 1776 en 1789 klassieke documenten als de 
Onafhankelijkheidsverklaring en de Grondwet en legden daarmee de basis voor de 
jonge republiek. Ver vóór Europa ontstond in Noord-Amerika een vitale democratie, 
gebaseerd op scheiding der machten en 'checks & balances', de 'rule of law', een 
levendige publieke opinie en onafhankelijke rechtspraak.

Tijdens de enerverende eerste decennia bepaalden diepgaande politieke en 
maatschappelijke discussies de richting die de pasgeboren natie in zou slaan en 
hoe het land eruit zou zien. Met vallen en opstaan worstelde het land zich door zijn 
'coming of age'. De democratische republiek doorstond de vuurproef terwijl Europa 
nog tientallen jaren bezig was zich in dezelfde richting te ontwikkelen.

Het ontwikkelingsproces ging bepaald niet zachtzinnig. Het kende twee gitzwarte 
bladzijden: de opbloeiende slavernij, die het land 87 jaar na de onafhankelijkheid 
in een burgeroorlog stortte, en de Amerikaanse Indianen die de rekening moeten 
betalen voor de ongebreidelde expansie van de VS in haar eerste eeuw.

Opsomming onderwerpen per college:
1.  De Amerikaanse Revolutie, betekenis en de actualiteit van die periode. 
2.  De Revolutionaire of Onafhankelijkheidsoorlog. De Onafhankelijkheidsverklaring  

en de Grondwetsdiscussie. De sluimerende problemen met slavernij en Indianen
3.  De jonge Federatie onder de eerste twee presidenten, George Washington 
 en John Adams, de turbulente tijden en heftige politieke en maatschappelijke
 discussies. Het ontstaan van politieke partijen
4.  De geweldloze machtswisseling: Thomas Jefferson, de derde president. 
 Hij drukt zijn stempel op de expansie van het land en op het ontstaan van een 

egalitaire, levendige democratie. 
5.  De invloed van de Amerikaanse Revolutie op de ontwikkelingen in de 19e eeuw tot 

en met nu.

De Amerikaanse Revolutie 
Na 250 jaar nog altijd actueel
Drs. Bouke de Vos
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Geschiedenis

Locatie: 
Eindhoven

Dag en tijd:
Maandag 10.30 – 12.15 uur 

Cursusdata:
9, 16, 23, 30 november
7 december
(14 december reservedatum)

Prijs:
€ 170 (5 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Drs. Bouke de Vos (Steenwijk, 1950) 
studeerde politicologie aan de VU 
Amsterdam. Tot zijn pensioen was 
hij lange jaren persvoorlichter bij de 
overheid, het bedrijfsleven en de 
wetenschap, laatstelijk bij Wageningen 
Universiteit en Research. Thans 
doceert hij aan meerdere HOVO's over 
de geschiedenis van de Verenigde 
Staten in de negentiende eeuw, 
waaronder de Amerikaanse Revolutie 
en onafhankelijkheid en de Amerikaanse 
Burgeroorlog.

EE
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Genocide in onze tijd  
De geschiedenis van volkerenmoord 
van de Holocaust tot nu
Drs. Marjolein Schenkel

De Large Hadron Collider (LHC), is een ondergrondse deeltjesversneller gebouwd 
op de Frans-Zwitserse grens bij Genève en op 10 september 2008 voor het eerst in 
gebruik genomen. Het standaardmodel van de deeltjesfysica, de ordening van de 
fundamentele deeltjes in het binnenste van het atoom, werd in kaart gebracht met 
deze versneller. Het standaardmodel en de versneller worden behandeld. Maar er zijn 
nog problemen die om een oplossing vragen: zwaartekracht past bijvoorbeeld niet in 
het model en we weten niet hoe het met materie en antimaterie zit.

Het compleet maken van het standaardmodel, de zoektocht naar het graviton, de 
voorspelde drager van zwaartekracht. Het vraagstuk van donkere materie en donkere 
energie: slechts 4% van de totale materie zien we. Waarom de natuur een voorkeur 
heeft voor materie en niet voor antimaterie. Hoe het zit met neutrino’s, geheimzinnige 
deeltjes met (bijna) geen massa, ze interacteren niet met materie. Maar er vliegen 
ongemerkt miljarden per seconde door u heen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
1.  De opbouw van het standaardmodel: quarks, de bouwtenen van protonen en 

neutronen die de kernen van atomen vormen. Elektronen die in banen rond de 
kern bewegen. De kern van atomen is verantwoordelijk voor radioactiviteit en de 
elektronen voor chemische eigenschappen.

2.  De ontdekking van neutrino’s: hun eigenschappen en ideeën over de rol die ze 
spelen in het kleine, verval van kernen en in het grote: clustering van Melkwegen.

3.  Hoe ziet de Large Hadron Collider eruit?
4.  De deeltjesbotser als supermicroscoop, waar kijken we dan naar?
5.  Waarom het in 2012/2014 ontdekte Higgs deeltje belangrijk is.
6.  Antimaterie: fundamentele deeltjes met dezelfde eigenschappen als de “gewone” 

deeltjes maar met tegengestelde elektrische lading, De Oerknal produceerde 
materie en antimaterie in gelijke hoeveelheden. Waarom is materie dominant?

7.  Snaartheorie is een theorie die zwaartekracht in het standaardmodel poogt te 
brengen. De theorie voorspelt daarvoor zware supersymmetrische partners van 
de gewone deeltjes.

 De ontdekking van de Higgs sloot de eerste run van de LHC af. Na groot 
onderhoud startte de tweede run met hogere energie. Men verwachtte 
opwindende nieuwe deeltjes te vinden, maar dat gebeurde niet. Hoe verder?

8.  Donkere materie en donkere energie 

De grote deeltjesversneller 
Eindigde het succesverhaal met het 
Higgs deeltje in 2012?
Drs. Heinz Wanders
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CC

Natuurwetenschappen

Locatie: 
Eindhoven

Dag en tijd:
Dinsdag 10.30 – 12.15 uur

Cursusdata:
10, 17, 24 november
1, 8 december
(15 december reservedatum)

Prijs:
€ 170 (5 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Voor deze cursus is affiniteit met 
de natuurwetenschappelijke 
onderzoeksmethodiek en notatiewijze 
gewenst.

Drs. Heinz Wanders studeerde wis- en 
natuurkunde en elektronica aan de KMA 
in Breda. Daarna vervulde hij diverse 
functies in binnen- en buitenland bij de 
Koninklijke Luchtmacht. In 1971 behaalde 
hij in Leiden akte Duits MO-A en van 
1972 tot 1977 studeerde hij sociologie 
in Utrecht en Leiden. Hij verliet de 
luchtmacht in 1998 en is consultant in 
de wereld van de luchtvaart die hem 
blijft boeien.

EE

In 1948 werd, de Holocaust indachtig, door de VN de ‘Genocide Conventie’ 
aangenomen. Die Conventie definieert wat genocide is, en verplicht de lidstaten om 
die te voorkomen. In 2018 is internationaal herdacht dat de Conventie 70 jaar bestaat, 
maar met zeer gemengde gevoelens. Want u weet allemaal wat er sindsdien is gebeurd 
in o.a. Cambodja, Rwanda en Srebrenica, en nu met de Yezidi's en Rohingya: genocide in 
onze tijd. De geschiedenis van die moderne genocides, en de vraag wat de rol van de 
VN en de internationale gemeenschap daarin is en hoe die zich heeft ontwikkeld, staat 
centraal in deze cursus.

Aan de hand van historische beelden en bronnenmateriaal onderzoekt deze 
collegereeks de geschiedenis van genocide in onze tijd, beginnend bij de 
Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van daaruit behandelen we de 
gebeurtenissen in Cambodja in de jaren ’70, in Rwanda en Srebrenica in de jaren ’90, in 
Darfur in de jaren ’00, en in Syrië en Myanmar in de huidige tijd. Daarbij wordt gekeken 
naar parallellen en verbanden tussen deze gebeurtenissen, hoe wij die nu plaatsen, 
en naar de rol van de internationale gemeenschap. Ook de vraag hoe we genocide 
definiëren, vaststellen en berechten, en hoe de rechts- en geschiedwetenschap 
daarnaar kijken, wordt behandeld. Is de ‘Genocide Conventie’ aan herziening toe, en kàn 
de VN volkerenmoord wel voorkomen?

De cursus brengt u op de hoogte van deze moderne genocides, en van de paralellen 
en verschillen daartussen, en biedt u de mogelijkheid om aan de hand van historische 
voorbeelden de hedendaagse ontwikkelingen in een breder perspectief te plaatsen.

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:   De Holocaust, de Neurenberg-processen, het debat over wat genocide is 

en de totstandkoming van de Genocide Conventie
College 2:   De genocides in Cambodja en Rwanda, en hoe de VN, EU en 

internationale gemeenschap daarin hebben opgetreden
College 3:   De genocide in Srebrenica en de Nederlandse betrokkenheid daarbij, en 

de eerste volkerenmoord in de 21e eeuw: Darfur 
College 4:  De recente actualiteit: de gebeurtenissen in Myanmar en Syrië (Yezidi’s 

en Rohingya)
College 5:   Een terugblik op deze geschiedenissen en synthese van de stof: welke 

parallellen zijn er te ontdekken, en kan ons dat iets leren, bijv. over de 
toekomst van internationaal ingrijpen?

Geschiedenis

Locatie: 
Eindhoven

Dag en tijd:
Woensdag 10.30 – 12.15 uur

Cursusdata:
4, 11, 18, 25 november
2 december 
(9 december reservedatum)

Prijs:
€ 170 (5 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar. 

 

Drs. Marjolein Schenkel studeerde 
Geschiedenis aan de VU in Amsterdam 
en is werkzaam bij de Vrije Universiteit 
in Amsterdam, en eerder o.a. bij 
het NIOD Instituut voor Oorlogs-, 
Genocide- en Holocauststudies. 
Zij is gespecialiseerd in moderne 
geschiedenis, in het bijzonder van 
de holocaust en van de geopolitieke 
geschiedenis van tijdens en na de 
Koude Oorlog.
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Ontwikkelingen in 
de cardiologie
Oorzaken en behandeling van 
coronaire hartziekten en hartfalen
Dr. Jean Bronzwaer

Tijdens de luistermiddagen worden de meest aansprekende werken van een drietal 
componisten gepresenteerd en kort toegelicht: één uit de Renaissance/Barok, één 
uit de Romantiek en één uit de moderne tijd, met constant daarbij aandacht voor één 
componist. 

Naast achtergrondinformatie wordt hun plaats en betekenis in de 
muziekgeschiedenis toegelicht en luistert u naar en geniet u van hun muziek.
Door beeld en geluid optimaal recht gedaan aan de getoonde fragmenten, waarin 
voornamelijk ‘live’ uitgevoerde muziek te horen en te zien zal zijn. Kortom, niet alleen 
levendige, maar ook bijzonder onderhoudende middagen die de schoonheid van 
klassieke muziek nog eens sterk benadrukken en daarnaast verschillende stijlen en 
genres in verbinding brengen met de periodes waarin deze gecomponeerd zijn.
Iedereen met belangstelling ervoor én eenieder zie zijn/haar interesse in de 
klassieke muziek verder wil ontwikkelen, is welkom en doet er goed aan zich voor de 
verschillende luistermiddagen in te schrijven.

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:   Heerlijke Hellendaal, Hensel en Hindemith
College 2:   Rustgevende De Rossi, Reicha en Rautavaara
College 3:   Fiere Fux, Farrenc en Frid
College 4:  Sensitieve Sammartini, Schubert en Saariaho

Wervelende klassieke muziek 
Luisteren naar componisten en hun 
absolute meesterwerken!
Joop van Velzen MSc MA 
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Muziekgeschiedenis

Locatie: 
Eindhoven

Dag en tijd:
Woensdag 13.30 – 15.15 uur

Cursusdata:
18, 25 november
2, 9 december 
(16 december reservedatum)

Prijs:
€ 140 (4 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Joop van Velzen MSc MA is schrijver en 
docent muziekgeschiedenis. Hij heeft 
zich jarenlang zowel in Nederland als 
in Canada academisch geschoold in de 
geschiedenis van de westerse klassieke 
muziek. Hij publiceerde de meerdelige 
biografie: Clara Schumann & Johannes 
Brahms: een biografie van een muzikale 
vriendschap in brieven en noten. Meer 
informatie over de docent: 
www.musicinlife.nl

EE

Allereerst aandacht voor serendipiteit en opmerkzaamheid. Beide zijn veelal beslissend 
in het proces om nieuwe inzichten te kunnen verwerven hoe ‘de natuur’ feitelijk 
functioneert. Serendipiteit is door de Amerikaanse onderzoeker Julius Comroe wel 
omschreven als ‘Zoeken naar een speld in een hooiberg en de boerendochter ontdekken’. 

Vervolgens zullen we zien hoe opmerkzaamheid en serendipiteit ook vaak 
beslissend zijn geweest bij het verwerven van nieuwe inzichten in het ontstaan van 
coronaire hartziekten en hartfalen. 

Bij coronaire hartziekten zullen we zien dat bij de krans(coronaire) slagaders, 
fungerend als ‘brandstofleidingen’ van de hartspier, vernauwingen het meest op 
de voorgrond treden. Vernauwingen zijn o.a. het directe gevolg van processen als 
atherosclerose en trombose en daarmee de oorzaak van o.a. angina pectoris of een 
hartinfarct. Hartfalen en coronaire hartziekten staan beide nog steeds in de top vijf 
van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte. 

Als we hartfalen bespreken gaan we allereerst uitvoerig in waarom het hart, 
een sterke spierpomp, feitelijk de motor van ons lichaam is. Bij ziekte van de 
hartspier kan het hart als pomp gaan falen. Na een inleiding in de fysiologie van de 
pompfunctie van het hart, worden ook de pathofysiologische mechanismen die 
leiden tot hartfalen behandeld. Vervolgens zal blijken of dit inzicht wel voldoende is 
om te kunnen komen tot het ontwikkelen van een mogelijke therapie voor hartfalen.

Het doel van deze cursus is om inzicht te verwerven in recente vorderingen in de 
behandeling van deze twee aandoeningen. Belangrijk dus om ook aandacht te geven 
hoe ontwikkelingen in de cardiologie met behulp van de natuurwetenschappen 
tot stand zijn gekomen en welke cruciale rol begrippen als opmerkzaamheid en 
serendipiteit daarin hebben gespeeld. Vervolgens zal blijken wat we in de nabije 
toekomst wel, maar wellicht ook, wat we nog niet mogen verwachten op het gebied 
van verbetering van behandeling en prognose van deze twee cardiale aandoeningen.

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:   Inleiding en coronaire hartziekten College 4:  Hartfalen 
College 2:   Coronaire hartziekten  College 5:  Hartfalen 
College 3:   Coronaire hartziekten  College 6:  Hartfalen

Natuurwetenschappen

Locatie: 
Eindhoven

Dag en tijd:
Donderdag 10.30 – 12.15 uur

Cursusdata:
29 oktober
12, 19, 26 november
3, 10 december
(17 december reservedatum)

Prijs:
€ 191 (6 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Dr. Jean Bronzwaer was ruim 30 jaar 
werkzaam als interventiecardioloog 
waarvan 25 jaar in het VU medisch 
centrum (VUmc) in Amsterdam. Naast 
deze klinische werkzaamheden in de 
coronaire hartziekten was zijn klinische 
researchgebied de pathofysiologie van 
hartfalen.
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Kierkegaard: “Het gehele 
bestaan beangstigt mij”
Angst leidt niet vanzelf tot vrijheid 
en bevrijding
Drs. Nelleke Canters

Een cursus over het leven en werk van vier beroemde beeldend kunstenaars, waarbij  
niet alleen hun werk belicht en in zij n context geplaatst wordt, maar waarbij  in elk 
college ook prachtige, bij passende muziek gaat klinken. 

College 1: Karel Appel (1921 – 2006) - Appels en noten
Zo gaat u in het college ‘Appels en noten’, over Karel Appel, de muziek horen die Karel 
Appel als jongetje ademloos heeft  beluisterd terwij l hij  in de deuropening van de 
Portugees-Israëlitische synagoge in Amsterdam stond. Karel Appel omschreef zichzelf 
eens met de gevleugelde woorden: “Ik rotzooi maar wat aan”, maar uit dit college zal 
blij ken dat hij  allesbehalve dat deed. Hij  was een voortreffelij k vakman en een enorm 
harde werker. 
College 2: Gustav Klimt (1862 – 1918) en de klanken van Wenen
Gustav Klimt was als jongeman al buitengewoon succesvol. Hij  richtte een eigen 
kunstenaarskring op, de Wiener Secession, die wereldberoemd werd. U wordt in dit 
college als het ware ondergedompeld in het bruisende Wenen van ruim een eeuw 
geleden, waar toen ook Sigmund Freud, Gustav Mahler en Richard Strauss woonden en 
werkten. 
College 3: William Tu rner (1775 – 1851) - Tu rner en tonen 
William Tu rner hield van de woeste zee en schilderde deze op onnavolgbare wij ze. Zij n 
werk werd bij na abstract. Om die reden past zij n kunstenaarsportret heel goed in deze 
serie van vier. William Tu rner maakte ook tekeningen van een van de spectaculairste 
gebouwen die Engeland gekend heeft . Daarover en meer hoort u tij dens dit boeiende 
kunstenaarsportret. Daarbij  klinkt muziek van onder andere John Field en Cecilia 
Barthélemon. 
College 4: Claude Monet (1840 – 1926) en zij n melodieën 
Claude Monet was een groot bewonderaar van het werk van William Tu rner. Maar 
populairder dan hij zelf werd bij na niemand. Elk jaar bekij ken miljoenen mensen zij n 
werk. Bij  leven was hij  al beroemd en rij k, maar zo begon zij n carrière niet. Hij  moest 
vluchten voor schuldeisers en liet daarbij  een groot werk achter, dat verschimmelde. 
Over het leven en werk van deze beroemde kunstenaar hoort u verrassende verhalen 
en muziek van onder andere Delibes, Griffes en Rossini. 

Het kunstenaarsportret van Gustav Klimt is een prima aanvulling op de tentoonstelling 
over Klimt van dit najaar in het Van Gogh Museum. 

Vier unieke kunstenaars-
portrett en, mèt muziek  
Over het leven, werk èn de muziek van Karel 
Appel, Gustav Klimt, William Turner en 
Claude Monet
Drs. Josée Claassen 
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‘De meeste mensen zij n subjectief tegenover zichzelf en objectief tegenover 
anderen, ontzettend objectief soms, ach, de opgave is juist: objectief tegenover 
zichzelf te zij n en subjectief tegenover alle anderen’ – Kierkegaard

Heel het werk van Kierkegaard is gericht op de concrete mens met zij n mogelij kheden. 
En met zij n Het Begrip Angst wil hij  een diep psychologisch inzicht mededelen, dat 
hij  zelf langs de rand van de afgrond verworven heeft . Het door hem ontdekte inzicht 
bestaat hierin dat de mens in zij n tweeledige psychofysische aard wezenlij k aan de 
angst gekoppeld zit en dat hij  dankzij  die angst gefascineerd wordt door zij n eigen 
geestelij ke mogelij kheden. 

Pas in de 20e eeuw ontdekten Heidegger en een aantal existentiefi losofen dit werk 
Over het Begrip Angst (1844) van Kierkegaard. En hoewel Heidegger het denken van 
Kierkegaard op gang heeft  gebracht, zij n het mensbeeld, de drij fveren en het algehele 
perspectief van beide denkers geheel aan elkaar tegengesteld. Kierkegaard zou 
wellicht Heidegger, zoals hij  deed met Hegel, ‘een Duitse fi losofi eprofessor’ hebben 
genoemd, daarmee bedoelend: ‘formeel alles omvattend, maar zichzelf, de eigen 
existentie vergetend’. Kierkegaard heeft  zij n innerlij k doorploegd, zij n angst ontdekt, die 
een noodzakelij k stadium bleek op de weg naar de realisatie van vrij heid en bevrij ding. 
Hij  concludeerde dat angst, hoewel op niets betrokken, geen onzin is. Integendeel, 
het ‘niets’ staat hier voor het onbekende, het onverwachte, het toekomstige, het 
onvermoede, de angst voor de vrij heid en de angst voor het noodlot. 

Bij  Kierkegaard drukt angst daarmee uit dat de mens een hogere bestemming heeft  
dan louter aan de natuur gebonden te zij n. ‘Men vindt bij  het dier geen angst, schrij ft  
hij  in zij n dagboek, omdat het in zij n natuur niet bepaald is als geest’. 
Voor Kierkegaard houdt angst de vraag wakker naar mij n statuut in dit bestaan. 
Angst als het snij punt tussen de wereld van bepaaldheid door instinct en die van het 
geroepen zij n tot het geestelij ke, d.i. de vrij e existentie. De mogelij kheden lokken de 
mens. Dit alles maakt Kierkegaards denken zeer actueel. 

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:    Intro: plaatsbepaling Kierkegaard in de fi losofi e
College 2:    Biografi e/ dagboeken van Kierkegaard
College 3 t/m 10:  Behandelen van het boek ‘Over het Begrip Angst’

Kunst en cultuur
Muziekgeschiedenis

Locatie: 
Eindhoven

Dag en tij d:
Donderdag 13.30 – 15.15 uur

Cursusdata:
5, 12, 19, 26 november 
(3 december reservedatum)

Prij s:
€ 140 (4 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Drs. Josée Claassen is kunsthistorica, 
gespecialiseerd in het doceren over 
beeldende kunst in combinatie met 
(klassieke) muziek. Zij  studeerde aan 
de universiteit Leiden en gaf daar 
ook gastcolleges. Zij  is een veel 
gevraagde spreekster in musea en bij  
allerlei in beeldende kunst en muziek 
geïnteresseerde groepen. 

Filosofi e

Locatie: 
Eindhoven

Dag en tij d:
Vrij dag 10.30 – 12.15 uur 

Cursusdata:
2, 9, 16, 30 oktober
6, 13, 20, 27 november 
4, 11 december 
(18 december reservedatum)

Prij s:
€ 273 (10 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
Soren Kierkegaard, Het begrip Angst, 
Damon, 2009, ISBN 9789055739110, 
€ 29,90. De docent stelt digitaal 
lesmateriaal beschikbaar. 

Drs. Nelleke Canters was 
hogeschooldocent fi losofi e aan de 
Fontys Hogescholen te Eindhoven, 
onderzoeker aan het Nietzsche Kolleg te 
Weimar en bestuurslid van de Wij sgerige 
Kring Eindhoven. Ze is directeur van het 
Centrum voor Filosofi e & Kunst te Budel 
en verzorgt ieder jaar een denkvakantie in 
samenwerking met diverse buitenlandse 
universiteiten.
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De vondst van de gnostieke teksten in Nag Hammadi heeft  onze kij k op het vroege 
christendom enorm veranderd. De gnostieke christenen waren niet zomaar een 
marginaal verschij nsel, maar vormden in de eerste eeuwen een serieuze bedreiging 
voor het evangelische (nog niet: katholieke) christendom. De eerste zin van ons 
credo: ‘ik geloof in één God’ is een directe reactie op het gnostieke christendom 
dat geloofde in twee goden: één goede en één slechte God. ‘Geboren uit de maagd 
Maria’ is evenzo een reactie op het gnostieke christendom. Zonder het gnostieke 
christendom is het katholieke (en protestantse en byzantij nse) christendom eigenlij k 
niet te begrij pen.

‘Onder Pontius Pilatus’ (credo) benadrukt de historische Jezus Christus, terwij l het 
gnostieke christendom het zogenaamde docetisme leert. Dat is dat de Zoon van God 
nooit echt mens is geworden, maar slechts in schij n. Het gnostieke christendom is 
veel meer geïnteresseerd in de kosmische dimensie van de Christus en veel minder 
in de aardse verschij ning. In de Nag Hammadi-geschrift en wemelt het dan ook van 
een veelheid aan bovenzinnelij ke goden die door middel van mystiek inzicht (gnosis) 
kunnen worden geschouwd.

De katholieke kerkvaders gingen heft ig tekeer tegen hun gnostieke broeders. 
We bestuderen waarom ze dat deden. In de Middeleeuwen steekt het gnostieke 
christendom opnieuw de kop op in de vorm van de katharen. Nu is een heuse 
kruistocht het gevolg. We besteden ook aandacht aan de leer van de katharen. 
Tegenwoordig steekt het gnostieke christendom opnieuw de kop op. Enerzij ds in de 
pseudo-esoterie van De Da Vinci Code en anderzij ds als serieus religieus alternatief 
voor het katholieke christendom. Ook om die reden is het van belang kennis te 
nemen van het gnostieke christendom door de eeuwen heen.

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:   Het ontstaan van het christendom
College 2:  Het Nieuwe Testament
College 3:  De Nag Hammadi bibliotheek
College 4:  Het gnostieke Apocryphon Ioanni, 1
College 5:  Het gnostieke Apocryphon Ioanni, 2
College 6:  Het gnostieke Evangelie van Maria 
College 7:  Kerkvaders tegen de gnostiek
College 8:  De katharen
College 9:  Had Jezus kinderen?
College 10:  Het gnostieke christendom anno nu

De Nag Hammadi geschrift en
Het gnostieke christendom
Dr. John van Schaik
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Religiewetenschappen

Locatie: 
Breda

Dag en tij d:
Dinsdag 10.25 – 12.10 uur

Cursusdata:
29 september
6, 13, 27 oktober
3, 10, 17, 24 november
1, 8 december 
(15 december reservedatum)

Prij s:
€ 273 (10 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Dr. John van Schaik is afgestudeerd 
op de middeleeuwse mysticus Jan 
van Ruusbroec (1293 – 1381) en 
gepromoveerd op het godsbeeld van 
de laatantieke christelij ke manicheeërs 
en de middeleeuwse katharen. Hij  heeft  
vele publicaties op zij n naam staan 
over de relaties tussen het kerkelij ke en 
buitenkerkelij ke christendom.

B 71

In de huidige tij d staat de discussie over onze ‘nationale culturele identiteit’ volop 
in de belangstelling. In deze cursus zetten we deze discussie in perspectief waar 
het de ‘eigen’ Nederlandse kunst betreft  en zien we deze kunst onder andere als 
exportartikel van internationale faam. 

We behandelen de grandeur van de Nederlandse kunstgeschiedenis (periode 1400-
1800) als een samenhangend verhaal. Er wordt een perspectief geschetst van de tij d 
waarin de werken ontstaan, van het kerkelij k, economisch en burgerlij k klimaat. We 
kij ken hoe deze omstandigheden het talent hebben beïnvloed en maken zo nu en 
dan een vergelij king met de kunst en kunstenaars van Duitsland, Italië en Vlaanderen. 
Uiteraard komen grote namen aan bod, als Vermeer en Rembrandt, maar ook 
kunstenaars als Geertgen tot St. Jans, Meester van Katharina van Kleef, Albert Ouwater. 
Jan Gossaert, Hendrik Golzius, Maarten van Heemskerk, Jan van Scorel, Cornlz. Van 
Haarlem, Gerard Honthorst, Pieter Lastman, Pieter de Hoogh, Adriaen Coorte en 
anderen zullen de revue passeren. 

Ook behandelen we het Stadhuis (Paleis) op de Dam en de Oranjezaal in Huis ten 
Bosch. Tij dens de cursus komen zodoende een aantal kunstwerken aan bod uit de 
nieuwe ‘Canon van de kunst uit de Lage Landen’. De canon werd onlangs samengesteld 
door 700 museumconservatoren en 300 mensen uit het publiek. Alle gekozen canon 
kunstwerken komen uit de grandeur periode. 

Verder is er aandacht voor de ‘Nederlandse Vasari’, Karel van Mander, met de 
levensbeschrij vingen van kunstenaars in zij n Schilderboeck en zij n symbolische en 
ethische interpretaties van Ovidius’ Metamorfosen over de juiste opbouw van een 
allegorie. Het boek was bedoeld voor kunstenaars die steeds vaker mythologische 
onderwerpen gingen afbeelden. Het werd voor schilders steeds belangrij ker en 
noodzakelij ker zich te verdiepen in het mythologische verhalengoed. Karel van Mander 
schreef deze invloedrij ke ‘schildersbij bel’ opdat de verhalen op de juiste wij ze zouden 
worden verbeeld. 

In de cursus kij ken we tevens naar materiaal, techniek, compositieleer en iconografi e 
(symboliek). De cursus maakt het mogelij k de kunstwerken te plaatsen in hun kunst- 
en cultuurhistorische traditie en context.

De grandeur van de 
Nederlandse kunst 
Tussen ‘detail en luister’, 
‘werkelijkheid en grootsheid’
Drs. Jana Waarts

Kunst en cultuur

Locatie: 
Breda

Dag en tij d:
Donderdag 10.20 – 12.05 uur

Cursusdata:
8, 15, 29 oktober
5, 12, 19, 26 november
(3 december reservedatum)

Prij s:
€ 228 (7 colleges inclusief lesmateriaal)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent deelt een syllabus uit.

Drs. Jana Waarts geeft  cursussen 
kunstgeschiedenis vanuit 
de multidisciplinaire studie 
cultuurwetenschappen. Zij  heeft  eigen 
cursussen kunst en cultuur ontwikkeld 
en geeft  les bij  diverse instellingen, 
HOVO, Aleph, Pharos, volksuniversiteiten 
en musea.
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Een Deense studie over identieke tweelingen stelde vast dat slechts ongeveer 20 
procent van de levensduur van een mens wordt bepaald door genen, terwijl ongeveer 
80 procent wordt beïnvloed door levensstijl en milieu. De rol van leefstijl en omgeving 
beter begrijpen is dan ook erg interessant als het gaat over gezondheidsbeleid. 

In de wereld zijn vijf gebieden waar men aantoonbaar langer gezond blijft en langer 
leeft: Ikaria, een Grieks eiland, Loma Linda, een gebied te westen van Los Angeles, 
Nicoya, een streek in Costa Rica, Okinawa, een eiland ten Zuidwesten van Japan en 
tenslotte de hoger gelegen gebieden in Sardinië. In deze vijf gebieden – die men Blue 
Zones noemt - zijn dezelfde leefstijlpatronen terug te vinden. Gemiddeld hebben ze 
een levensverwachting van zeven jaar meer vergeleken met de Westerse samenleving 
en twaalf jaar meer gezonde levensverwachting. 

We bespreken demografische ontwikkelingen en prognoses naar de toekomst 
over levensverwachting, ziekte en gezondheid en leggen het begrip salutogenese 
(oorzaken van gezondheid) uit. Tevens bekijken we wat er in de Blue Zones gebeurt. 
Aan bod komen factoren die invloed lijken te hebben op gezonder ouder worden en 
onderzoeken we hoe we van Nederland ook meer Blue Zone zouden kunnen maken.

We kijken naar de invloed van de omgeving en het begrip ‘nudging’ op onze 
gezondheid en bekijken aan de hand van de Systematic Interview Mix onze 
persoonlijke Blue Zone. Met deze onderzoeksmethodiek krijgen cursisten de kans om 
zelf op langere termijn deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek binnen ECS 
(Expertisecentrum Caring Society).

Onze gezondheidszorg kost op dit moment ongeveer 100 miljard. Volgens de 
toekomstverkenning VTV 2018 zal dit tegen 2040 oplopen tot 174 miljard. Volgens 
gezondheidseconomen gebruiken we in ons hele leven tussen de 75 en 90% van ons 
gezondheidsbudget in de laatste twee tot drie jaar van ons leven. Dit zijn allemaal 
kosten binnen de kaders van ziekte (reparatiezorg). Deze zal prikkelen om meer te gaan 
denken in kaders van gezondheid. 

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:   Demografie en Salutogenese
College 2:  Leven en leefstijlen in de Blue Zones
College 3:  Een Blue Zone maken van Nederland
College 4:  Beelden over onze eigen Blue Zone via een onderzoeksmethode 

Het geheim van de Blue Zones
Reflecteren over leefstijlen en de oorzaken 
van gezondheid (salutogenese)
Drs. Lowie Van Doninck
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Mens en maatschappij

Locatie: 
Breda

Dag en tijd:
Vrijdag 10.25 - 12.10 uur

Cursusdata:
6, 13, 20, 27 november 
(4 december reservedatum)

Prijs:
€ 140 (4 colleges) 

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Drs. Lowie Van Doninck (1960) is 
hogeschooldocent bij de Academie 
voor gezondheidszorg en onderzoeker 
bij het lectoraat Active Ageing. Voordien 
was hij 20 jaar verbonden aan het 
Universitair ziekenhuis van Antwerpen 
en was hij 9 jaar wethouder sociale 
zaken, ouderenzorg en gezondheidszorg 
in Malle (B). Daarnaast was hij 4 jaar 
adviseur van de federale minister van 
maatschappelijke integratie.
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De roman Ulysses speelt zich af op één enkele dag in Dublin, en wel op 16 juni 1904. 
Joyce heeft deze dag onvergetelijk gemaakt met een van de mooiste boeken van de 
twintigste eeuw. In de loop van de ruim 115 jaar die intussen zijn verstreken wordt deze 
datum jaarlijks opnieuw beleefd in Dublin, en is Bloom’s Day een begrip geworden voor 
ieder die de metropool graag wil leren kennen met de roman Ulysses als leidraad. 

Een van de kenmerken die de roman Ulysses uniek maken is, dat Joyce voor elk 
hoofdstuk een andere schrijfstijl gebruikte. Daarnaast is het verhaal doorspekt met heel 
veel symboliek, verwijzingen naar wereldliteratuur, gewone mensen uit Dublin en door 
Joyce bedacht taalgebruik. Maar bovenal is Ulysses een dag in Dublin, waarin de sfeer 
en het specifieke karakter van de stad en zijn bewoners op meesterlijke wijze wordt 
neergezet. 

Er wordt weleens gezegd dat Ulysses het meest bestudeerde werk is in de 
wereldliteratuur, te vergelijken met de Bijbel of de Odyssee van Homerus. Maar of het 
ook het meest gelezen boek is valt te betwijfelen: velen zijn eraan begonnen maar 
haken na het tweede hoofdstuk al snel af. In deze cursus van vier bijeenkomsten gaan 
we niet proberen het hele boek tot in detail te doorgronden: daar zouden we veel langer 
voor nodig hebben. Wel nemen we elk hoofdstuk onder de loep en verdiepen ons in 
wat we daar zien op het gebied van het verhaal, taalgebruik, symboliek, tijdsgeest, maar 
zeker niet op de laatste plaats van de metropool Dublin. 

Spreekvaardigheid in de Engelse taal wordt van cursisten niet geëist, de voertaal bij 
deze cursus is Nederlands. De fragmenten die behandeld worden zijn wel Engelstalig, 
en het is wenselijk om die te kunnen verstaan, lezen en begrijpen.

Onderwerpen per college:
College 1:   James Joyce en Stephen Dedalus - Episode 1 t/m 3
        De geschiedenis van Ierland
College 2:   Leopold en Molly Bloom - Episode 4 t/m 8 
        Parallellen met Homerus
College 3:  Personages uit Dublin - Episode 9 t/m 14
        Een zwerftocht door de metropool
College 4:  Modernisme in de literatuur - Episode 15 t/m 18
         De schrijfstijlen van Joyce

Bloom’s Day in Dublin 
Dr. José Goris

Taal en letteren

Locatie: 
Breda

Dag en tijd:
Vrijdag 14.00 – 15.45 uur 

Cursusdata:
6, 13, 20, 27 november 
(4 december reservedatum)

Prijs:
€ 143 (4 colleges inclusief lesmateriaal)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent deelt een syllabus uit en stelt 
digitaal lesmateriaal beschikbaar.

Een georganiseerde meerdaagse reis naar 
Dublin in de week van Bloom’s Day in juni 
2021 behoort bij voldoende belangstelling 
tot de mogelijkheden. Details worden 
bekend gemaakt tijdens de cursus.

Dr. José Goris studeerde Engelse taal en 
letterkunde aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. In 2019 promoveerde ze 
op haar proefschrift over de effecten 
van Content and Language Integrated 
Learning - in Nederland, beter bekend 
als Tweetalig VWO - met Engels als 
doeltaal. Ze voerde haar onderzoek uit op 
middelbare scholen in vier verschillende 
Europese landen. Momenteel richt ze 
zich op redactionele werkzaamheden in 
de wetenschap en onderwijs geven.
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Iedereen weet intuïtief wat tijd is maar probeer het eens uit te leggen aan iemand 
die dat begrip niet kent. Dat besefte Augustinus al in het jaar 430. Tijd meten we 
via verandering maar de mate van verandering meten we dan weer met de tijd die 
daarvoor nodig is. In het Newtoniaanse model van het universum heeft de tijd geen 
richting. De tijd in de klassieke mechanica kan zonder probleem omgekeerd worden. 
Toch ervaren wij verleden en toekomst als niet verwisselbaar.

Stefan Boltzmann, de man die het begrip entropie definieerde als de mate van 
wanorde in een systeem, besefte dat wij de richting van de tijd ervoeren als die waarin 
de entropie toeneemt. Maar in elk Newtoniaans systeem zullen altijd uiterst sporadisch 
spontaan momenten van afnemende entropie plaatsvinden. De vraag is dan of wij een 
omkering van de richting van de tijd zullen ervaren.

Ook licht is bij nadere beschouwing raadselachtig. Newton hield het op kleine 
gekleurde balletjes en zijn tijdgenoot Huygens op golven. Eigenlijk hebben ze 
allebei gelijk en ongelijk gekregen. Maxwell laat zien dat licht een elektromagnetisch 
verschijnsel is en zich golfvormig voortplant maar Planck en Einstein introduceren 
het kwantum van licht- het foton - zodat we nog steeds met een dualistisch beeld 
zitten. Bij nadere bestudering blijken Maxwell’s elektromagnetische vergelijkingen, 
die golven met constante snelheid in vacuüm voorspellen, niet meer op te gaan in het 
atomaire domein. Dat is iets wat knaagt aan de basis van de relativiteit van Einstein en 
de oorzaak moet zijn van de onverenigbaarheid van Einsteins gravitatietheorie en de 
kwantummechanica. Bij de pogingen om die twee verenigen, kwantumgravitatie, valt 
de tijd uit de vergelijkingen. 

Uit geavanceerde dubbelspleetexperimenten blijkt dat fotonen alleen zouden mogen 
bestaan op het moment van registratie. Onderweg bestaan ze niet. Hoe komt het dan 
dat we een snelheid aan fotonen kunnen toekennen? Wat heeft dat voor impact op 
onze ervaring van tijd?

Opsomming onderwerpen per college:
College 1:   Wat is licht?
College 2:   Filosofen en fysici over tijd
College 3:   De pijl van de tijd. Entropie
College 4:  Het einde van de tijd
College 5:   De samenhang tussen licht en tijd

Tijd en licht
Een excursie naar twee alledaagse, 
maar slecht begrepen fenomenen
Ir. Paul van Leeuwen MSc 
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Natuurwetenschappen

Locatie: 
Breda

Dag en tijd:
Vrijdag 14.00 – 15.45 uur

Cursusdata:
6, 13, 20, 27 november
4 december 
(11 december reservedatum)

Prijs:
€ 170 (5 colleges)

Literatuur/ lesmateriaal:
De docent stelt digitaal lesmateriaal 
beschikbaar.

Ir. Paul van Leeuwen MSc studeerde 
technische natuurkunde aan de TU 
Delft en is daarna vanaf 1976 elf jaar 
docent natuur- en wiskunde geweest 
aan het Cardanus college te Doorwerth. 
In 1987 stapte hij over naar de 
automatisering. In 1993 haalde hij zijn 
Masters kennistechnologie bij het CIBIT 
in Utrecht. Hij was database specialist 
tot aan zijn pensioen in 2013 en bleef 
zich verdiepen in de fysica vooral 
kosmologie en kwantumfysica.
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 Missie
HOVO Brabant is een onderwijsorganisatie die iedereen vanaf 50 jaar in Brabant uitdaagt zich te blijven 
ontwikkelen. Met een gevarieerd en hoogwaardig cursusaanbod, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten prikkelen we tot verwondering, honger naar kennis en ontmoeting.

 Wie zijn wij?
De vier grote instellingen voor hoger onderwijs in Brabant, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Technische 
Universiteit Eindhoven en Tilburg University, hebben hun krachten gebundeld in de stichting HOVO Brabant 
Seniorenacademie. Met deze stichting zetten zij zich in om “een leven lang leren” op hoger onderwijsniveau 
in Brabant mogelijk te maken. Onze hoofdactiviteit is HOVO, hoger onderwijs vanaf 50 jaar. We doen dat in de 
vorm van dagcursussen, themadagen, kindercolleges en korte winter- of zomercursussen van enkele dagen. 
De cursusplaatsen zijn Tilburg, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Breda. Afgelopen jaar namen ruim 3150 
belangstellenden aan de cursussen deel, waarvan er ruim 800 een intensieve zomer- of wintercursus volgden. 

Het beleid van HOVO Brabant wordt vastgesteld door de directeur samen met het bestuur van de Stichting 
bestaande uit bestuurders van de 4 dragende instellingen voor hoger onderwijs in Brabant:

• Dr. J. Ravensbergen, Lid College van Bestuur Avans Hogeschool (Voorzitter);
• Prof. dr. K. Sijtsma, Rector Magnificus Tilburg University; 
• Prof. dr. ir. F.P.T. Baaijens1, Rector Magnificus Technische Universiteit Eindhoven;
• H.J.M. Scheepers MM, secretaris College van Bestuur Fontys Hogescholen; 
• Dr. C.P. Rijgersberg, voorzitter Sed Vitae (Vrienden van HOVO Brabant).

 Kwaliteitszorg
Via twee wegen wordt de kwaliteit van ons onderwijs systematisch bewaakt. Allereerst adviseert een 
programmaraad bestaande uit 8 leden met ruime ervaring in het hoger onderwijs de directeur over de breedte 
van het cursusprogramma (uiteenlopende thema’s en vakgebieden) en het niveau ervan (hedendaagse inzichten, 
ervaren en deskundige docenten, literatuur). Deze programmaraad bestaat uit:

• Ir. P.A.L.M. Hollants, Avans Hogeschool (voorzitter);
• Mr. R. Tenge, Avans Hogeschool;
• Prof. dr. A.A. van Steenhoven, Technische Universiteit Eindhoven;
• Dr. M. Willemsen, Technische Universiteit Eindhoven;
• Drs. K. Neervoort, Fontys Hogescholen;
• Dr. D.A.C.M. van Roermund, Fontys Hogescholen; 
• Prof. dr. A. van Lenning, Tilburg University;
• Prof. dr. A.J.J.M. Vingerhoets, Tilburg University.

Daarnaast worden alle cursussen digitaal geëvalueerd. Alle deelnemers kunnen via een evaluatieformulier 
hun waardering kenbaar maken over de cursus die zij gevolgd hebben. Deze gegevens worden verwerkt en 
besproken met het bestuur van Sed Vitae, de programmaraad en uiteraard voorgelegd aan de betreffende 
docenten.

De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van de docenten die zorgvuldig worden gekozen. 
Behalve een uitstekende docent, is ook een goede organisatie van belang voor de kwaliteit van ons onderwijs. 
Met een kleine staf doen wij al het mogelijke u goed van dienst te zijn en om alles tijdens de cursussen 
probleemloos te laten verlopen. 

1. Bij afwezigheid vertegenwoordigd door drs. Patrick Groothuis (Technische Universiteit Eindhoven)
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 Gevarieerd cursusaanbod
Een cursus omvat tussen 3 en 10 bijeenkomsten van 2 x 45 minuten college en 15 minuten pauze per week, 
afwijkingen hiervan staan expliciet aangegeven bij een cursus. Door langere tijd met één thema bezig te  
zijn, beklijft de leerstof beter en wordt de diepgang verhoogd. Vrijwel alle cursussen zijn dagcursussen 
die in de regel plaatsvinden tussen 10.00 en 17.00 uur. De werkvormen en cursusduur zijn gevarieerd. 
Er worden hoorcolleges gegeven in grotere groepen met de mogelijkheid tot discussie c.q. het stellen 
van vragen naast werkcolleges voor kleinere groepen met intensieve samenwerking met de docent en 
medecursisten.

Voor mensen die liever kort maar krachtig in een of enkele dagen veel willen leren, bieden wij in het gehele jaar 
intensieve één- of meerdaagse cursussen aan in onze Zomeracademie, Winteracademie en tijdens voorjaar en 
najaar Themadagen en Kindercolleges.

Geniet dubbel van de zomer in de HOVO Zomeracademie. Deze biedt in de maanden juli en augustus een- 
of meerdaagse cursussen, soms met excursie. De zomercursussen kenmerken zich door een afwisselend 
programma en een goede sfeer omdat de deelnemers samen met de docent intensief en actief met een 
onderwerp bezig zijn. Ook is er volop ruimte voor ontmoeting, bijvoorbeeld bij de gezamenlijke lunch en 
afsluitende drankje.

Begin het jaar goed met de HOVO Winteracademie. Deze biedt in de maand januari een- of meerdaagse 
cursussen, soms met excursie. De wintercursussen kenmerken zich door een afwisselend programma en 
een goede sfeer omdat de deelnemers samen met de docent intensief en actief met een onderwerp bezig 
zijn. Ook is er volop ruimte voor ontmoeting, bijvoorbeeld bij de gezamenlijke lunch en afsluitende drankje.

Het gehele jaar door bieden wij themadagen aan met zeer uiteenlopend onderwerpen, soms gerelateerd 
aan een feestdagen, boekverschijningen, herdenkingen, tentoonstellingen en actuele ontwikkelingen. 
U wordt in één dag bijgepraat in een afwisselend programma. Ook is er volop ruimte voor ontmoeting, 
bijvoorbeeld bij de gezamenlijke lunch en afsluitende drankje.

U komt samen met uw (klein)kind naar de leslocatie en volgt samen een college van een HOVO-docent. Alle 
kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar en hun grootouders (ooms, tantes of een buurvrouw) vanaf 50 jaar zijn 
van harte welkom.

 Lesplaatsen en lokalen
HOVO Brabant verzorgt haar onderwijs in principe binnen de aangesloten instellingen voor Hoger Onderwijs 
in Brabant: Tilburg University, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool en Technische Universiteit Eindhoven. 
Door de enorme groei die deze instellingen doormaken is het steeds weer zoeken naar goede locaties op de 
door ons gewenste maar ook in de instellingen zeer drukke tijden en periodes. Wanneer u specifieke behoeftes 
heeft over de locatie waar uw cursus plaatsvindt, neem dan altijd even vooraf contact op met ons kantoor, 
om teleurstelling te voorkomen. Over de precieze locatie van een cursus (gebouw en lokaal) ontvangt u uiterlijk 
één week voor aanvang van de cursus bericht via de mail. Op www.hovobrabant.nl kunt u terecht voor een 
routebeschrijving.
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 Wilt u onze contactpersoon zijn?
Voor al onze cursussen zoeken wij mensen die bereid zijn als contactpersoon op te treden. Zij zijn onmisbaar, 
immers vanwege het grote spreidingsgebied van ons onderwijs, zijn zij de oren en ogen van HOVO Brabant 
op locatie. Hij of zij stuurt de presentielijst rond en speelt een signalerende rol bij de kwaliteitszorg van het 
onderwijs. Wanneer u al eerder een HOVO-cursus bij ons heeft gevolgd, kunt u op het digitale inschrijfformulier 
aangeven of u beschikbaar bent om als contactpersoon op te treden in uw cursus. Wij stellen uw bereidheid 
daartoe enorm op prijs en als blijk daarvan ontvangt u van ons na afloop van de cursus een kleine attentie.
 
 Aanschaf literatuur
Bij iedere cursus staat vermeld of en welke literatuur wordt gebruikt. Wanneer dit gebeurt in de vorm van een of 
meer boektitels, dan wordt u geacht deze boeken zelf aan te schaffen, tenzij anders vermeld. Wacht u daarmee 
tot één week ná de uiterste inschrijfdatum, zodat u zeker weet dat uw cursus doorgaat. In geval van aanbevolen 
literatuur is aanschaf niet noodzakelijk. Regelmatig stellen de docenten zelf een reader of syllabus samen. Er 
wordt door de docenten in principe gebruik gemaakt van Nederlandstalige maar steeds vaker ook Engelstalige 
teksten. Daarnaast komen incidenteel Franse of Duitse teksten voor in de readers. De kosten voor papieren 
lesmateriaal dat uitgedeeld wordt in de cursus, is bij de cursusprijs inbegrepen (tenzij anders vermeld, zie ook 
de toelichting bij de prijs van de cursus) en wordt door uw docent tijdens de cursus ter beschikking gesteld.

 Excursies en studiereizen
Enkele cursussen omvatten naast een aantal bijeenkomsten in de collegebanken ook een college op locatie, bezoek 
aan een voorstelling of museum, een (cultuur)landschap of andere bezienswaardigheden. In die cursussen vormt 
de excursie of voorstelling een onderdeel van de cursus en wordt dit ook als zodanig aangegeven.

Soms wordt er bij een cursus vermeld dat de betreffende docent(en) u erop willen wijzen dat er de mogelijkheid 
bestaat in het verlengde van die cursus aan een studiereis deel te nemen. Dat is echter nooit verplicht. De 
organisatie en afwikkeling van een dergelijke studiereis valt niet onder de verantwoordelijkheid van HOVO Brabant 
en de betaling is altijd rechtstreeks aan de docent of de reisorganisatie.

  HOVO Nederland
HOVO Brabant is lid van de landelijke koepelvereniging HOVO Nederland.
HOVO-Nederland is de landelijke vereniging van HOVO-instellingen en heeft als doel hoger onderwijs voor 
iedereen vanaf vijftig jaar in Nederland te ondersteunen. Meer informatie vindt u op hovonederland.nl.
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van HOVO Nederland: 

HOVO Nederland 
Secretariaat
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Website www.hovonederland.nl 
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U kunt voor een cursus inschrijven via onze website www.hovobrabant.nl. Bent u reeds cursist bij ons? Klik 
dan bij de cursus op Inschrijven, en gebruik uw gebruikersnaam en wachtwoord om snel en eenvoudig in te 
schrijven. Gaat u voor het eerst een cursus volgen bij HOVO Brabant? Meldt u dan aan als nieuwe cursist. 

 Inschrijving
Inschrijving is mogelijk zolang er nog plaats is in de cursus. Met uw inschrijving gaat u een betalingsverplichting 
aan en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden. U krijgt nadat uw inschrijving verwerkt is direct via de 
mail een bericht ter bevestiging van uw inschrijving met de factuur. Inschrijving geschiedt in volgorde van 
aanmelding. Bij een volle cursus wordt de mogelijkheid tot inschrijven automatisch geblokkeerd. U kunt zich 
dan, vrijblijvend, aanmelden voor de wachtlijst en wanneer ook deze vol is, vervalt de mogelijkheid u nog aan te 
melden. Dit staat dan bij de betreffende cursus vermeld op de website. Als er een plaats vrijkomt, wordt contact 
opgenomen met de eerste in de wachtlijst. 

 Kosten
De kosten van een cursus bestaan uit:
• Cursusprijs (= inclusief uitgereikt lesmateriaal, mits anders vermeld)
• Inschrijfgeld: Als u zich voor het eerst inschrijft bij HOVO Brabant Seniorenacademie, berekenen wij   
 éénmalig € 10,- inschrijfgeld.
Boeken dient u zelf aan te schaffen via de boekhandel. Bij de meeste cursussen wordt lesmateriaal digitaal 
beschikbaar gesteld via www.hovobrabant.nl. 

 Betaling
Door het invullen en verzenden van uw inschrijfformulier op onze website, gaat u een financiële verplichting aan 
voor de cursuskosten en eventuele inschrijfkosten. De factuur ontvangt u meteen bij uw inschrijving. U kunt het 
factuurbedrag veilig voldoen met iDeal of door overmaking van het bedrag o.v.v. het factuurnummer vóór de op 
de factuur vermelde uiterste betaaldatum. 

 Privacy Bescherming
Wanneer u zich inschrijft, gaat u er mee akkoord dat uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden 
opgenomen in een deelnemerslijst die wordt verspreid onder de deelnemers van de cursus en de docent, 
uitsluitend voor onderling gebruik. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, verzoeken we u dit op het digitale 
inschrijfformulier aan te geven door het betreffende vinkje uit te zetten.

 Bijzondere voorzieningen
De lokalen zijn in de regel toegankelijk voor minder validen, maar hebt u specifieke aanpassingen nodig, neem 
dan voor de zekerheid vooraf aan uw inschrijving even contact met ons op. Dit geldt ook wanneer u problemen 
heeft met horen: niet in alle leslokalen is geluidsversterking mogelijk. Dank voor uw medewerking, zo voorkomen 
we teleurstellingen. 

 Annulering
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus en u wilt of kunt deze cursus niet volgen, dan kunt u kosteloos 
annuleren tot drie weken voor aanvang van de cursus. Dit kan uitsluitend schriftelijk (via mail of brief). U kunt deze 
richten aan HOVO Brabant Seniorenacademie, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg of info@hovobrabant.nl. Na deze 
termijn is annuleren niet meer mogelijk en bent u de volledige cursusprijs verschuldigd. 

Inschrijfprocedure 
en voorwaarden

 Verzoek tot restitutie
In uitzonderlijke gevallen van overmacht, die de cursusdeelnemer zelf betreffen en die het hem of haar 
fysiek onmogelijk maken naar de leslocatie te komen of de colleges bij te wonen, kan voor aanvang van de 
cursus een schriftelijk verzoek tot restitutie worden ingediend t.a.v. mevr. P.N.J.M. van Ruiten, HOVO Brabant 
Seniorenacademie, Tilburg University, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg of via e-mail: info@hovobrabant.nl. Of er 
sprake is van overmacht is ter beoordeling van HOVO Brabant, u ontvangt schriftelijk uitsluitsel over dit besluit. 
Voor het niet kunnen volgen van een deel van een cursus wordt geen restitutie verleend. Wanneer u zelf niet 
in staat bent de hele cursus te volgen, kunt u kosteloos, en na overleg met het kantoor van HOVO Brabant, uw 
inschrijving voor de cursus aan een ander overdragen. Het is niet toegestaan om voor 1 of enkele bijeenkomsten 
iemand in uw plaats te sturen. Uw plaats in de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 Wanneer een cursus niet doorgaat
Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Wanneer er drie weken voor aanvang van de cursus 
onvoldoende inschrijvingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan, laten we u dat zo snel mogelijk weten. 
U kunt zich dan zo mogelijk nog inschrijven voor een andere cursus naar keuze. Uiteraard wordt reeds betaald 
cursusgeld z.s.m. teruggestort. 

 Reservedatum
Wanneer een docent door overmacht (ziekte, stakingen, files) eenmalig een college niet kan verzorgen, wordt 
dit college automatisch verplaatst naar de aangegeven reservedatum. We adviseren u deze datum vrij te 
houden in uw agenda zodat u indien nodig het inhaalcollege kunt bijwonen. Wij zullen bij uitval van een college 
onze uiterste best doen u zo spoedig mogelijk telefonisch, per e-mail of per brief te bereiken. Bent u voor ons 
onbereikbaar, dan kunnen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen.

 Overmacht, wijziging en annulering door HOVO Brabant
In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van 
een docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor 
een behoorlijke uitvoering door HOVO Brabant noodzakelijk zijn, daartoe aanleiding geven, dat uitsluitend ter 
beoordeling van HOVO Brabant, kan HOVO Brabant de docent vervangen, de cursus onderbreken, verplaatsen 
en/of annuleren.

In het geval van overmacht aan de kant van HOVO Brabant, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt 
verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, 
voorzien of niet voorzien, waardoor HOVO Brabant niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan HOVO 
Brabant de docent vervangen, de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. In het geval van wijziging in 
de cursusdata door HOVO Brabant, zal de cursist zo spoedig mogelijk telefonisch, per e-mail of per brief in kennis 
te stellen. Het kan zijn dat uw spamfilter of virusscanner onze berichten als ongewenst ziet, controleer daarom ook 
altijd uw spamfolder. Bent u voor ons onbereikbaar, dan kunnen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen.

Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die HOVO Brabant Seniorenacademie aan de brochures besteedt, is het mogelijk dat 
de informatie onvolledig of onjuist is. HOVO Brabant Seniorenacademie is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of 
indirecte schade, van welke aard dan ook, die hieruit voortvloeit. Kijk voor de meest actuele (cursus)informatie ook op 
www.hovobrabant.nl.
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Sed Vitae

Sed Vitae, de vereniging van vrienden van de seniorenacademie HOVO Brabant, werd in 1992 opgericht en 
telt ongeveer 350 leden. De vereniging ondersteunt HOVO Brabant bij activiteiten en behartigt de belangen 
van de cursisten. Sed Vitae beschouwt zichzelf als representant van de cursisten en is vertegenwoordigd 
in het bestuur van HOVO Brabant. De vereniging is aangesloten bij de Vereniging van Landelijke Vrienden 
die participeert in het bestuur van HOVO Nederland, waarmee zij ook nationaal invloed kan uitoefenen op 
mogelijkheden van hoger onderwijs voor ouderen.

De leden van Sed Vitae zijn cursisten en /of oud-cursisten. De vereniging organiseert ook zelfstandig educatieve 
activiteiten voor haar leden door middel van lezingen, excursies en wandelingen. Zij verzorgt maandelijks 
een nieuwsbrief en heeft een eigen website (www.sedvitae.nl). Op deze wijze tracht zij sociaal contact en de 
onderlinge band tussen haar leden te bevorderen en geeft zij daarmee haar motto “Wij leren niet voor de school, 
maar voor het leven” inhoud. Met de directeur van HOVO Brabant onderhoudt de vereniging intensief contact. 

Vindt u de werkzaamheden en activiteiten van Sed Vitae interessant en zinvol, meld u zich dan aan bij onze 
ledenadministratie.

Mevr. M.C. d’Arnaud   telefoon: 06 196 806 91 
Gen. Maczekstraat 36  e-mail: ledenadministratie@sedvitae.nl
4849 CC  Dorst   www.sedvitae.nl
   
 Stichting Studiefonds Sed Vitae
Door de Stichting Studiefonds Sed Vitae kan aan alle cursisten van HOVO Brabant verlichting van studiekosten 
worden gegeven voor het jaar 2020. Is uw bruto gezins-verzamelinkomen niet hoger dan EUR 22.000 per jaar, 
dan kan een beroep gedaan worden op het Studiefonds. Het bestuur van de Stichting beoordeelt elke aanvraag 
voor reductie op een cursusprijs individueel en op basis van financiële informatie. Als financieel bewijsstuk 
geldt uitsluitend het IB-biljet of document met het geregistreerd inkomen over het jaar voorafgaand aan het 
jaar waarvoor een bijdrage gevraagd wordt; indien dit nog niet beschikbaar is, dan het laatst bekende IB-biljet 
of document. Het geregistreerd inkomen kunt u opvragen bij de Belastingdienst (inloggen met uw DigiD en het 
betreffende document uitprinten, of telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst. Per semester wordt op niet 
meer dan een volledige of korte cursus een bijdrage uit het fonds verleend (maximaal 2 keer per jaar per cursist). 

 Hoe aanvragen?
Stuur uw aanvraag uiterlijk drie weken voor aanvraag van de cursus, samen met het IB-biljet/document en het 
bewijs dat het cursusgeld aan HOVO Brabant is (vooruit-) betaald, naar: 

Stichting Studiefonds Sed Vitae
Peter van den Oetelaar
Tweede Hervendreef 12     
5232 JC 's-Hertogenbosch
E-mail:  petervdoetelaar@home.nl
Telefoon:  073-6414879 of 0646743747

Daarna zal, bij toekenning, een bedrag ter hoogte van de helft van het cursusgeld aan u worden overgemaakt. 
De verstrekte vertrouwelijke gegevens blijven slechts bekend bij het bestuur van de Stichting. De toegekende 
aanvraag geldt alleen voor de cursus waarvoor deze is aangevraagd; indien de betreffende cursus vervalt, dient 
het reductiebedrag te worden teruggestort naar de Stichting.
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