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In deze beknopte brochure treft u een volledig overzicht van de zomeracademie en de cursussen die we in het najaar
aanbieden. Vanaf 20 juni bieden we in Tilburg en Nijmegen 14 themadagen aan, variërend van quantumfysica tot de Spaanse
meesters, en van Brabantse muziekgeschiedenis tot filosofie. Ga op pad met bioloog Kees Boele naar de Brabantse zandbeek
‘de Beerze’ of laat u rondleiden door de Lustwarande in Tilburg. Een mooie invulling van een zomerse dag.
Dit najaar begint in Tilburg o.a. een nieuwe leergang Kunstgeschiedenis door Joris van Sleeuwen en Peter Burgers start opnieuw
met de hooggewaardeerde leergang over de geschiedenis van het Westen in de twintigste eeuw. Een mooi moment om in te
stappen! Met de cursussen geopolitiek en Oekraïne inclusief buurlanden besteden we op verschillende locaties aandacht aan
de actuele situatie in Oost-Europa.
Wij wensen u alvast veel plezier met het bekijken van ons gevarieerde aanbod en zien u graag bij onze activiteiten.
Team HOVO Brabant
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Social
media:
Volg ons op
Facebook

Zomeracademie in Nijmegen

Levendige materie,
een nieuwe filosofische benadering
Petra Bolhuis en Arwen Meereboer

Rationaliteit en moderniteit zijn geneigd alles te reduceren tot materie, hoe kunnen we
dit materiele denken geest inblazen? En als wij ‘slechts’ materie zijn, wat gebeurt er met
onze individuele verantwoordelijkheid? Een nieuwe blik op materie als levendig biedt
perspectief.

Maandag 20 juni & dinsdag 21 juni

Beerze: Landschap en ecologie

Veldbiologische introductie inclusief wanderexcursie
Kees Boele

Deze themadag bestaat het ochtendgedeelte uit twee colleges gericht op geologie,
geomorfologie, cultuurhistorie, beheer en uiteraard de unieke en veelzijdige natuur. In
de middag maken we een wandeling van ongeveer zes kilometer langs de Beerze als
weidebeek bij Spoordonk en de moeraslandbeek grenzend aan de Kampina.

Donderdag 23 juni

Meesters van het wantrouwen

Filosofie in één dag

Kant, Marx, Nietzsche en Freud
Ype de Boer

Gerko Tempelman

Filosoferen kan altijd: je kunt er je leven mee vullen. Maar kennismaken met filosofie kan
nu in één dag. En dat is minder raar dan het klinkt. Want eigenlijk zijn alle filosofen uit
de geschiedenis gedreven door hetzelfde gevoel: verwondering. Verwondering, en het
zoeken naar houvast.

Zomeracademie in Tilburg

afbeelding @dagmarillustrations

Kies voor kennis en blijf leren

Woensdag 22 juni

In de Moderniteit ontstaat het beeld van de mens als een autonoom, rationeel individu
met een vrije wil. Volgens ‘Meesters van het wantrouwen’ Marx, Nietzsche en Freud is
dit mensbeeld echter een illusie. Waaruit bestaat menszijn volgens hen? Zijn we wel zo
rationeel, vrij en autonoom?

Maandag 27 juni

Trends en toekomstverwachtingen

Het Westen in zeven basiswaarden

Resultaten uit internationaal toekomstonderzoek

Evert Jan Ouweneel

Carl Rohde
In één dag maakt u kennis met zowel de westerse geschiedenis als het westerse
denken aan de hand van zeven basiswaarden. Een fascinerende dag vol revolutionaire
ontdekkingen, hartstocht en rede.

Dinsdag 28 juni

Etrusken, de bijzondere bewoners van Italië
Annet van Wiechen

De Etrusken woonden in het gebied van midden Italië. Resten van de Etruskische wereld
zijn daar teruggevonden. Door archeologisch onderzoek en bestudering van teksten
worden details van de Etruskische cultuur bekend.

El Greco, Velázquez en Goya

Yvette de Groot
Woensdag 29 juni

In de vaste presentatie van onze Nederlandse musea is nauwelijks werk te zien van
Spaanse Meesters, maar zij waren van grote kunsthistorische betekenis. Om de
topwerken van deze Spaanse Meesters te zien moet U naar het Prado in Madrid. Op
deze themadag krijgt u van ervaren kunsthistorica Yvette de Groot alvast een stevige
basiskennis van hun oeuvre.

Ode aan Oekraïne
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Dinsdag 28 juni

Drie grote Spaanse meesters

Peter van Nunen

Peter van Nunen neemt u tijdens deze bijzondere themadag mee op een zoektocht
naar het Europa dat opnieuw lijkt te verdwijnen achter een onoverkomelijke muur,
achter niet-verkrijgbare visa, achter onmogelijk te reserveren hotels en achter
onbegaanbare wegen.

De toekomst mag dan in nevelen gehuld zijn: zij laat zich wel onderzoeken. De cursus
geeft u inzicht in de methodologie van toekomstonderzoek en vooral in de uitkomsten
daarvan – vanuit vooral een cultuursociologisch perspectief. Hoe onderzoeken we
de toekomst en welke toekomsttrend vinden we?

Woensdag 29 juni

Woensdag 6 juli
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Zomeracademie in Tilburg

De onbewuste mens

NIEUW

Over bias, vooroordelen en denkfouten

Tilburg

Leergang Geschiedenis van van het Westen in
de Twintigste Eeuw, deel 1
De Macht op Straat: 1914-1924

Andreas Wismeijer

Peter Burgers
Tijdens deze nieuwe eendaagse cursus van docent Andreas Wismeijer maken we
kennis met de meest gemaakte denkfouten, cognitieve biases en vooringenomenheden
(fallacies) die mensen in het dagelijks leven laten zien. Herkenbare en alledaagse
voorbeelden zullen worden gebruikt om te illustreren dat mensen lang niet zulke
rationele beslissers zijn dan wij denken. Wordt u bewust van uw onbewuste!

Een nieuwe zevendelige leergang die start met de eerste wereldoorlog en de chaotische
jaren volgend op deze oorlog. Profeten, verlossers en beroepsrevolutionairen rijzen
op uit de chaos. Revoluties, burgeroorlogen en een verlangen naar een zuivere
volksgemeenschap doen landen wankelen. Communisme en fascisme grijpen hun kans.

Donderdag 30 juni

Inleiding quantumfysica

Leergang levenswetenschappen, deel 3

Heinz Wanders

Ruud Licht

Van lichtdeeltjes naar antimaterie

De quantummechanica is nauwelijks 150 jaar oud en heeft de wetenschap en techniek
gerevolutioneerd. Technische toepassingen zoals digitale camera’s en smartphones,
MRI- en PET-scanners zijn niet meer weg te denken. De cursus behandelt de
hoofdrolspelers in de eerste ronde van de nieuwe tak van wetenschap.

Het afweersysteem (Immunologie)

In deze vijfdelige cursus krijgt u inzicht in hoe het afweersysteem ziekmakers zoals
Corona bestrijdt. Dit is een lerend proces dat ook de basis vormt van vaccins.
Ook aandacht voor de maatschappelijke ontwikkelingen die er mede voor hebben
gezorgd dat Corona zo’n groot probleem is geworden, en aandacht voor nieuwe
varianten en boosters.

Maandag 4 juli

De wereld verklaard vanuit de lucht

Architectuur 1980- 2000
Joris van Sleeuwen

Het einde van de 20e eeuw werd gekenmerkt door de opkomst van de zogenaamde
“star-architecten”. Hun werk kreeg veel aandacht in de media en in de vakwereld. Tien
vertegenwoordigers van deze groep zeer bekende architecten vertegenwoordigen
samen de meest uiteenlopende visies op de huidige en toekomstige architectuur.

Dinsdag 5 juli

Brabant, muziekhistorisch van groot belang
Religieuze én wereldlijke muziek vanuit
het voormalige Hertogdom Brabant

NIEUW

In deze cursus wordt een overzicht geboden van de kunst gedurende de
Middeleeuwen, met een nadruk op West–Europa. Beginnend bij de wortels van de
christelijke kunst in het romeinse rijk volgen we de ontwikkelingen van de kunst bij
het ontstaan van de kloosters en de vorstenhoven in Europa en later bij de typisch
stedelijke cultuur.

Woensdag 6 juli

fotografie Gert Jan van Rooij

Hedendaagse sculpturen inclusief rondleiding

Chris Driessen & Marieke Bolhuis
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Leergang Kunstgeschiedenis deel 1
Joris van Sleeuwen

Lustwarande

Natuur en kunst gaan perfect samen in De Oude Warande bij Tilburg. Jaarlijks vindt hier
Lustwarande plaats, een buitenexpositie met kunst van nationale en internationale
kunstenaars. Dit jaar focust de expositie op de kracht van het idool, een zeer actueel
thema in een wereld waar meerdere existentiële vragen strijden om de aandacht.

Startdatum
Dinsdag 20 september

Middeleeuwen

Joop van Velzen

De ontwikkeling en verspreiding van klassieke muziek vanuit het toenmalige Hertogdom Brabant wordt uitvoerig toegelicht en geïllustreerd. Haar inspiratiebronnen en
haar latere invloed op de klassieke muziek in de rest van Nederland maken het geheel
tot een boeiende bijdrage!

Startdatum
Maandag 10 oktober

Leergang architectuur, deel 6

Evert-Jan Ouweneel

Pak er een paar satellietfoto’s bij en het wordt al snel duidelijk hoe bergen en oceanen,
delta’s en zoetwatermeren, tropen en woestijnen de weg van de mens kunnen banen
en blokkeren. Tijdens deze studiedag trekken wij van werelddeel naar werelddeel, op
zoek naar aanwijzingen in het landschap die ons kunnen helpen de geschiedenis en
huidige wereld beter te begrijpen.

Startdatum
Maandag 26 september

Donderdag 7 juli

Startdatum
Dinsdag 20 september

De toestand in de wereld

Het actualiteitencollege van HOVO Brabant!

Christ Klep

Het dagelijks nieuws overweldigt, verontrust of biedt juist sprankjes hoop. In dit
multidisciplinaire college nemen we per week een of twee nieuwsonderwerpen
onder de loep. En het is een democratisch college! Deelnemers hebben zelf een
stem in de onderwerpen. Duiding en discussie in een roerige wereld.

Startdatum
Dinsdag 20 september
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Tilburg

De levenskunst van dankbaar, wijs en
liefdevol oud worden

Zin zoeken, zin vinden

Levensvragen in filosofisch perspectief

Bram Bregman

Lukt het ons, om met alles wat we in ons leven hebben meegemaakt, onze laatste
(derde) levensfase wijs, tevreden en liefdevol naar onszelf en anderen te leven?
En kunnen we op ons sterfbed dankbaar ons leven loslaten – of teruggeven aan de
Schepper, of de Stroom van het leven - hoe we dat ook zien?

Tilburg

Arnold Ziegelaar

Startdatum
Dinsdag 1 november

In deze collegereeks onderzoeken we filosofisch de vraag naar zin. Wat is zin? Wat is
de zin van leven? Hoe kunnen we de zinervaring bevorderen? We onderzoeken deze
vragen aan de hand van thema’s als vriendschap en liefde, schoonheid, zelfontplooiing,
religie en mystiek.

Dante’s Divina Commedia

Strijd!

Marian van Caspel

Christ Klep

Zijn reis door hel, vagevuur en hemel in beeld gebracht

De Divina Commedia van Dante Alighieri behoort tot de grootste literaire werken
van de Europese cultuur. In honderd canti beschrijft Dante zijn denkbeeldige tocht
door hel, vagevuur en hemel. Aan de hand van kunstwerken van de 14e eeuw tot nu
wordt de denkbeeldige reis van Dante door de Hel, over de Louteringsberg en door
de Hemelen in beeld gebracht.

Startdatum
Donderdag 29 september

Zes kanten van de oorlog

Startdatum
Woensdag 21 september

Oorlog verwoest en vernieuwt. Oorlog maakt het slechtste in de mens los – en soms
ook het beste. Deze cursus probeert in zes thema’s de oorlog te duiden. Waarom zijn
zoveel mensen telkens opnieuw bereid hun leven in de waagschaal te stellen? Een
cursus vol lastige vragen!

Startdatum
Donderdag 3 november

Leergang De vroege geschiedenis van Europa, deel 7

Leergang Geschiedenis vd Klassieke muziek, deel 2

De ondergang van het Romeinse rijk

Renaissance, Barok en Rococo

Johan Hendriks

Joop van Velzen

De schitterende muziek van Renaissance- en Barokcomponisten weerspiegelt in al
zijn aspecten de prachtige ontwikkeling van zowel de vocale als de instrumentale en
voert naar het hoogtepunt van het leven en werk van componisten als Georg Friedrich
Händel en Johann Sebastian Bach.

Startdatum
Woensdag 28 september

De val van het Romeinse rijk zou al begonnen zijn met de crisis van de derde eeuw.
In deze cursus onderzoeken we diverse aspecten daarvan, zoals buitenlandse
vijanden, binnenlandse onrust, de komst van nieuwe religies en een veranderende
politieke structuur en maken een voorlopige balans op.

Startdatum
Vrijdag 23 september

Leergang psychologie, deel 6

Indonesië en Nederland

Praktische toepassingen van de kennis van gedrag

Vanaf de pre-koloniale tijd tot heden

Andreas Wismeijer

Tom van der Geugten

Hoe heeft de relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der eeuwen
ontwikkeld, vanaf de pre-koloniale tijd tot heden? Deze afwisselende cursus gaat
in het bijzonder over menselijke contacten en culturele uitwisselingen tegen hun
politieke en sociaaleconomische achtergrond.

Startdatum
Woensdag 28 september

Talloze wetenschappelijke experimenten naar hoe mensen zich gedragen resulteren
in een schat aan kennis. Tijdens deze cursus inventariseren wij de praktische
toepassingen van psychologische kennis en zien wij hoe groot de rol is van
psychologie in alledaagse situaties en omgevingen.

Startdatum
Vrijdag 30 september

Het beest in de mens

Over evolutie van gedrag bij dieren en mensen

TD

Frans Ellenbroek

Hoe bijzonder de soort Homo sapiens ook is, ons gedrag wordt – meer dan we
beseffen of willen weten – bepaald door onze evolutionaire oorsprong. In deze
cursus wordt dit duidelijk aan de hand van uiteenlopende onderwerpen zoals gender,
seksualiteit, agressie, verstedelijking, overconsumptie, cultuur en kunst.

Startdatum
Woensdag 2 november

Themadagen

Het gehele jaar door bieden wij themadagen aan met zeer uiteenlopende onderwerpen, soms gerelateerd aan een
feestdag, tentoonstelling of actuele ontwikkelingen. Wij bieden u een afwisselend programma, compleet verzorgd
met koffie/thee en een gezamenlijke lunch.
Kijk op de website. Zo kunt u dit najaar genieten van themadagen over parkarchitectuur, Gustav Klimt, hedendaagse
Islam, motivatie en een dag over het kerstverhaal in de beeldende kunst en muziek.
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’s-H ’s- Hertogenbosch

God en Natuur – Een moderne balans

Wat is kunst?

Een inleiding tot het kritisch kijken naar en beoordelen van kunst

Wim Lintsen

Hans Wijgergangs
Onderzocht wordt waar en hoe wetenschap en religie elkaar kunnen ontmoeten.
Het gaat specifiek om een moderne balans tussen God en Natuur. De vraag is hoe
wetenschappers en theologen hier invulling aan geven. Met name wordt dieper
ingegaan op vormen van pantheïsme en panéntheïsme.

Startdatum
Woensdag 2 november

Wat kunst is, zal altijd onderwerp van discussie blijven. De geschiedenis leert dat
de definitie van kunst constant verandert. Het is boeiend om het begrip 'kunst' af
te tasten met behulp van inzichten uit de kunstbeschouwing, de kunstgeschiedenis,
kunstkennerschap en het eigen oordeelsvermogen.

Ich habʼ noch einen Koffer in Berlin…

Startdatum
Vrijdag 4 november

Oekraïne en Belarus

Geschiedenis en actualiteit

Josée Claassen

Frederik Erens
Berlijn, Brussel, Amsterdam, Moskou/St.Petersburg, Parijs en New York (circa 1880circa 1960), gezien door de ogen van de beeldend kunstenaars en componisten.
In deze collegereeks vol bijzondere, interessante verhalen en prachtige afbeeldingen
hoort u bovendien mooie, bijpassende muziek.

Startdatum
Vrijdag 4 november

Het Verdriet van Brabant

E

Jos Wassink

Brabant leed ongekend zwaar in de Tachtigjarige oorlog. Boeren waren nog meer
dan stedelingen de klos. De strijd in Brabant en de impact op de bevolking worden
behandeld. Het hertogdom raakte verscheurd; Staats-Brabant werd geen zelfstandige
provincie en kwam onder Haags bestuur. Dit trauma, maar ook de verheerlijking van
de ‘heldendaden’ komen aan bod.

Deze korte cursus geeft in vogelvlucht een overzicht van de gecompliceerde
geschiedenis van Oekraïne en Belarus als een verklaring voor de benarde geopolitieke
positie waarin zij zich in 2022 bevinden. Naast de politiek krijgt u tevens een kort
overzicht van de kunst en architectuur die er te vinden is.

Startdatum
Vrijdag 4 november

Eindhoven
Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde
Nieuwe inzichten in de natuurwetenschappen

Startdatum
Vrijdag 4 november

Jos Loonen

De cursus geeft een overzicht van de geschiedenis van het leven op aarde, van
de oorsprong miljarden jaren geleden tot het enorme scala aan soorten vandaag.
Veranderingen in de omstandigheden op aarde en in de fysieke en sociale omgeving
hebben de evolutie aangedreven, resulterend in steeds complexere wezens.

’s-H ’s- Hertogenbosch
Humanisme & Verlichting

Startdatum
Maandag 3 oktober

De ontrafeling van een enigma

Een eerste cultuur-historische kennismaking met Rusland

Ton Vink

Karel Onwijn
Met het oog op actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken zorgt deze
cursus voor een nadere kennismaking met de denkbeelden van belangrijke
Verlichtingsfilosofen als Spinoza, Voltaire, Kant en Hume, alsmede hun invloed op
moderne filosofen als Mill, Berlin, De Beauvoir, Arendt, Russel, Schweitzer, Popper en
op het hedendaagse humanisme.

Startdatum
Woensdag 12 oktober

Overeenkomsten en verschillen

Frederik Erens
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Startdatum
Maandag 31 oktober

Koran, Thora en Bijbel

Geschiedenis en actualiteit van de Baltische landen
In deze cursus komt de zeer gecompliceerde maar boeiende geschiedenis aan bod
van Estland, Letland en Litouwen. Dit als achtergrondinformatie over drie nieuwe
lidstaten van de Europese Unie en de NAVO. Daarnaast komt de diversiteit aan de
orde op het gebied van taal, cultuur, etnische minderheden, architectuur en muziek.

Rusland is veruit het grootste land van de wereld. Ook is het een land van extremen:
het heeft zowel de grootste schrijvers als de meest bloeddorstige leiders in de
wereldgeschiedenis voortgebracht. Een andere constante is de al eeuwenlang
tegenstelling tussen politieke elite en de bevolking.

Richard Kroes

In het multiculturele debat wordt door alle kampen regelmatig uit de heilige schriften
van de monotheïstische godsdiensten geciteerd en er wordt ook driftig vergeleken.
Daarbij liggen meer misverstanden op de loer dan je op het eerste gezicht zou denken.
Startdatum
Woensdag 2 november

Startdatum
Dinsdag 8 november
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Eindhoven

Geschiedenis van Oekraïne

Sinds 2021 verzorgen HOVO Brabant en HOVO Utrecht elk semester een twintigtal cursussen, leergangen en
themadagen in het Sanadome in Nijmegen. Hier leest u het aanbod van HOVO Brabant, het volledige programma
vindt u zowel op de website van HOVO Brabant als op de website van HOVO Utrecht.

Verleden, heden en toekomst
Peter van Nunen

De geschiedenis van Oekraïne loopt langs grillige lijnen die getrokken werden door
Kievskaja Roesj, Polen-Litouwen, het Russische, Osmaanse en Habsburgse Rijk, door
nazi-Duitsland en de Sovjetunie. Het is de regio die in de twintigste eeuw genadeloos
door het fascisme en het communisme in de tang genomen werd en die vandaag
opnieuw speelbal van de geschiedenis is.

Nijmegen

Startdatum
Dinsdag 1 november

Erfelijkheid

Het pad van ziektes naar genen en omgekeerd
Ineke van der Burgt

De medische wetenschap toont steeds meer verbanden aan tussen ziektes en variaties
in ons DNA. Op basis van DNA-onderzoek kunnen steeds meer ziektes en aandoeningen
worden voorspeld. Genetisch onderzoek en de impact hiervan op het persoonlijk leven,
familieleden en de maatschappelijke gevolgen worden behandeld.

Het verstand verloren

Over historische vorsten met psychische problemen

Startdatum
Maandag 31 oktober

Constance van der Putten

Een staatshoofd met een labiele persoonlijkheid verontrust tijdgenoten, brengt zijn
land, en soms de hele wereld, in gevaar. Ook in het verleden zijn de nodige vorsten te
vinden die op enigerlei wijze ‘hun verstand verloren’.

Belle van Zuylen, een eigenzinnig denkster
‘boven alles filosofe’

Startdatum
Woensdag 2 november

Hoe is belle van Zuylen te plaatsen in het perspectief van de Verlichtingsdiscussie?
We weten dat Van Zuylen stellig geen filosofische pretenties had, maar haar geest
van de Verlichting is wel terdege in haar studies terug te vinden. Deze themadag
geeft inzicht in de persoon Belle van Zuylen, haar leven en werk.

1672 - Rampjaar voor de Nederlandse Republiek
Constance van der Putten

Precies 350 jaar geleden, in 1672, werd de Nederlandse Republiek aangevallen door
Frankrijk, Engeland en door twee Duitse bisdommen. De paniek was groot, ‘het volk
redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos’. Met moeite wist het land te
overleven.

Startdatum
Woensdag 30 november

John Stuart Mill: actueler dan ooit
Nelleke Canters

Startdatum
Vrijdag 30 september

Romeinen veroveren Europa

Johan Hendriks

De onbekende wereld van Parijse musea
Hun geschiedenis, ontwikkeling en collectie

Geschiedenis en ontwikkeling van een tiental indrukwekkende Parijse musea; o.a.
Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Centre Pompidou, Musée national Picasso-Paris,
Fondation Louis Vuitton, Palais de Tokyo en Muséum national d’Histoire naturelle. Na
deze cursus heeft u zin om naar Parijs te gaan.

‘Jauchzet, frohlocket!…’

Frans Jansen

Startdatum
Vrijdag 11 november

Startdatum
Dinsdag 1 november

Leergang Architectuur deel 5

Moderne architectuur na de tweede wereldoorlog

Joris van Sleeuwen

In deze cursus worden een aantal belangrijke tendensen in de architectuur van na
WO II besproken waaronder het Rationalisme (Rossi, Ungers), High Tech (Rodgers,
Foster), het Postmodernisme (Venturi, Graves, Hollein) en Deconstructivisme
(Eisenman, Coop Himmelblau).
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Startdatum
Dinsdag 4 oktober

Renske Langebeek

Cantates en kerstmuziek van Bach

Binnen Bachs religieuze oeuvre neemt de muziek voor de kersttijd een belangrijke
plaats in. Hoewel bij het grote publiek het Weihnachts-Oratorium het bekendst is,
verdienen daarnaast tal van andere werken het om binnen hun liturgische context op
deze 6-delige cursus nader bestudeerd te worden.

Datum
Dinsdag 4 oktober

Leergang De vroege geschiedenis van Europa, deel 5

Rond het midden van de 8ste eeuw v. Christus is Rome ontstaan. Langzaam maar zeker
veroveren ze het Italische vasteland en later ook Spanje. Met Caesar begint een periode
van twee eeuwen van grote veroveringsoorlogen, waardoor de Romeinse keizers de
geschiedenis van Europa grotendeels bepalen.

Over politiek, ethica, economie

In zijn werken: Over vrijheid en De Onderwerping van de vrouw houdt John Stuart Mill
een pleidooi voor vrijheid en ontplooiing voor iedereen. Vrijheid van meningsuiting
is essentieel voor Mill en mag alleen beperkt worden als het anderen schade kan
berokkenen. De vrijheid van handelen wordt beperkt en houdt op wanneer deze botst
met de vrijheid van anderen.

Nelleke Canters

Startdatum
Woensdag 21 september
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Nijmegen

De wereld in de 21e eeuw

Geopolitiek en haar achtergronden
Peter Rietbergen & Kees Ackerman

Globalisering, tot de vroege 21e eeuw meer een modewoord, is de afgelopen jaren een
realiteit geworden die elk leven raakt. De grootmachten van het moment spelen een
bepalende rol in de vormgeving van die realiteit, ten goede en ten kwade. Deze cursus
onderzoekt de belangrijkste achtergronden van hun geopolitieke (inter-)acties.

Startdatum
Woensdag 2 november

Hechting: Samen veilig
Andreas Wismeijer

Hoe wij omgaan met onze sociale wereld wordt beïnvloed door de vroege
leerervaringen met onze ouders of verzorgers. Dit wordt hechting genoemd:
de duurzame emotionele relatie tussen een kind en de opvoeders. Deze vroege
ervaringen met de opvoeders vormt de blauwdruk waarmee wij vervolgens onze
sociale relaties vormgeven.

NIEUW

Datum
Woensdag 16 november

Leergang filosofie deel 1
Kennis, waarheid, wetenschap

Arnold Ziegelaar

In het huidige tijdsgewricht lijken waarheid en kennis in crisis. Dit eerste deel van de
thematische leergang filosofie verschaft de student een degelijke basis om over om
deze begrippen te denken. We onderzoeken wat we kunnen verstaan onder waarheid,
kennis, wetenschap. We bespreken noties als verklaring, bewijs, logica, argumentatie,
drogreden, onderscheid tussen wetenschap en niet-wetenschap, (on)mogelijkheid
van metafysische kennis.

Startdatum
Donderdag 29 september

De gouden route naar Samarkand
Het centrale stuk van de oude Zijderoute

Peter van Nunen

Samarkand is een magische en evocatieve naam, een gezegend letter- en klankspel
dat met je ziel aan de haal gaat. De kadans van het woord alleen al bracht talloos veel
dichters in oost en west in vervoering en “De vertellingen van duizend-en-één nacht”
hebben in deze stad hun oorsprong. Verhalen over de geschiedenis van “het mooiste
gelaat dat de aarde de maan ooit heeft getoond”.

Startdatum
Woensdag 30 september

Het Japanse Huis

Traditionele en moderne architectuur

Birgit Jürgenhake

Deze themadag, ontstaan vanuit een bijzondere fascinatie van de docente voor de
Japanse architectuur, is een kennismaking en heeft het doel de esthetische concepten
van Japanse huizen op te helderen en de hedendaagse Japanse architectuur beter te
begrijpen. Tevens is de cursus een mooie basis voor een (architectuur-) reis door Japan.
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Datum
Donderdag 13 oktober

