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Bereikbaarheid
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met woensdag van
09.00 – 15.00 uur en donderdag van 09.00 – 12.00 uur. U kunt ons uiteraard ook altijd
mailen.
De in deze gids gebruikte afbeeldingen zijn rechtenvrij of gebruikt met toestemming
van de rechthebbende. Mocht u desondanks menen rechten te kunnen doen gelden,
neemt u dan alstublieft contact met ons op binnen de verschijningsperiode van deze
gids. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van HOVO Limburg in enige vorm
worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt, anders dan voor strikt privégebruik.

VOORWOORD
Beste cursisten,
Tot ons genoegen kunnen wij melden dat het aantal inschrijvingen het afgelopen semester substantieel is gestegen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, te beginnen met het
komende semester.
Met het op veel punten vernieuwde programma hoopt HOVO Limburg zowel onze trouwe
cursisten te verrassen als nieuwe cursisten te trekken. Wat denkt u bij voorbeeld van de
nieuwe collegereeks van vijf verschillende hoogleraren van de Open Universiteit over de
nieuwste inzichten op het terrein van de psychologie van een goed, gelukkig en gezond
leven? Of de cursussen over de actuele ontwikkelingen op sociaal, economisch, biologisch,
technisch en politiek gebied? Prof. dr. Jos Verhoeven, emeritushoogleraar landschapsecologie, laat u kennismaken met de laatste onderzoeken over de uit haar evenwicht lijkende
aarde. Dr. Thieu Kuys gaat samen met u na wat het verzamelen van ‘big data’ door overheden en bedrijven betekent voor onze vrijheid. Ook wordt in diverse cursussen en themadagen ingezoomd op nieuwe en oude werelden, van Noord-Korea, de Kaukasus, China tot het
heelal.
Onze vaste docenten bieden eveneens nieuwe programma’s aan. Zo neemt Wim Fiévez u
mee in de wereld van de filosofie op een zoektocht naar inzicht in het ‘goede leven’ en spelen Constance van der Putten en Jac van den Boogard in op de toenemende belangstelling
voor de eigen regio. Met trots presenteren wij ook de laatste cursus in de populaire, multidisciplinaire reeks ‘Erflaters’, getiteld ‘Erflaters Nu’. Deze collegereeks wordt voorafgegaan door
een introductie op de hedendaagse kunst door Paula van den Bosch, conservator moderne
kunst van het Bonnefantenmuseum.
Daarnaast is er nog een gevarieerde reeks kortere en langere cursussen en themadagen
met uiteenlopende onderwerpen, gegeven op diverse locaties van Maastricht tot Venlo.
Wij wensen u daarom veel genoegen met deze brochure en hopen u binnenkort te mogen
inschrijven voor een of meerdere cursussen. HOVO Limburg belooft u nieuwe, verdiepende
kennis, nieuwe inzichten én nieuwe vriendschappen.

Wij wensen u een semester vol nieuwe inspiratie toe,
Team HOVO Limburg
DEELNAME

Gratis, ook voor uw vriend(in)
AANMELDEN

info@hovolimburg.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
HOVO Limburg biedt in Limburg het HOVO-onderwijs aan, gericht op mensen vanaf 50
jaar. De Open Universiteit is partner van HOVO Limburg.
Onderwijs
De cursussen van HOVO Limburg omvatten maximaal tien colleges en worden gegeven
op academisch niveau. Voor het volgen van de cursussen wordt geen diploma gevraagd,
een leven lang (beroeps)ervaring blijkt in de meeste gevallen een goede vooropleiding.
Indien voor een bepaalde cursus wel voorkennis nodig is, wordt dit bij de cursus vermeld.
Inschrijving
Bij iedere cursus staat vermeld voor welke datum u zich bij voorkeur moet aanmelden.
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. Nadat uw
inschrijving is verwerkt, ontvangt u via de mail een bericht ter bevestiging van uw inschrijving. Bij een volle cursus wordt de inschrijving automatisch geblokkeerd. U kunt zich dan,
vrijblijvend, aanmelden voor de wachtlijst. Wanneer ook deze vol is, vervalt de mogelijkheid u nog aan te melden.
Betaling
Door het invullen en verzenden van uw inschrijfformulier op onze website, gaat u een
financiële verplichting aan voor de cursuskosten. U kunt voor aanvang van de cursus het
bedrag overmaken o.v.v. het cursusnummer en/of de cursusnaam en de naam van de cursist. Indien u tegelijk meerdere personen aanmeldt, graag alle namen vermelden. Indien u
zich afmeldt binnen 5 werkdagen voorafgaand aan de startdatum van de cursus, brengen
wij € 7,50 administratiekosten in rekening.
Cursusmateriaal
Bij de beschrijving van de cursus kunt u lezen welk cursusmateriaal wordt gebruikt. De
readers sturen we een week van te voren digitaal toe. Mocht u liever een papieren variant
ontvangen dan betaalt u hiervoor € 10,00. Boeken dient u zelf aan te schaffen via de boekhandel of te lenen bij een bibliotheek.
Wanneer een cursus niet doorgaat
Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Wanneer er op de - bij de cursus vermelde - uiterste inschrijfdatum onvoldoende inschrijvingen zijn om de cursus door
te laten gaan, laten we u dat zo snel mogelijk weten. U kunt zich dan mogelijk nog voor
een andere cursus inschrijven. Uiteraard wordt reeds betaald cursusgeld z.s.m. teruggestort.
Cursuslocaties
De cursussen worden verzorgd op meerdere locaties in Limburg zoals Heerlen, Maastricht,
Roermond en Venlo. Een beschrijving van de diverse cursuslocaties vindt u op de website
www.hovolimburg.nl.
Evaluatie
Na afloop van de cursus ontvangt u een (digitaal) evaluatie formulier. Wij stellen het zeer
op prijs als u dit (anoniem) in zou willen vullen. Voor zowel de organisatie als de individuele docent is de informatie uit het evaluatieformulier van groot belang om een idee te
krijgen van wat er tijdens de colleges wel en niet goed is gegaan en welke verbeterpunten
er zijn.
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GREEP OP DE WERELD
DUUR
3 x 2 uur college
DATA
4 februari t/m 18 februari
DAG/TIJD
dinsdag van 14.00 - 16.00 uur
KOSTEN
€ 84,00
CURSUSNUMMER
V20M11

HEEFT DE DEMOCRATIE NOG TOEKOMST?
De afgelopen jaren is er veel te doen over de staat van de democratie. Er
wordt gesproken over een kloof tussen bevolking en de politiek, over het
falen van politieke partijen, over de onbestuurbaarheid van de overheid en
het afnemende vertrouwen in de politiek als zodanig en in het bijzonder de
vertegenwoordigers en de politieke partijen. Sommigen beweren dat de
democratie wordt uitgehold door machtige politieke en economische elites.
Anderen menen dat het populisme een bedreiging vormt voor de democratie. Weer anderen beweren dat er niets mis is met de democratie en dat de
opkomst van het populisme juist een teken is van een bloeiende democratie.
Hoe staat de democratie er voor? Wie heeft er gelijk?
In deze cursus komt aan de orde dat niet alleen de meningen over democratie verschillen, maar dat democratie zelf ook meerdere aspecten of betekenissen kent. Wat betekent democratie eigenlijk of wat zou het moeten
of kunnen betekenen? Is het een staatsregeling, een politieke houding of
verwijst het naar een ideaal? Aan de orde komen allerlei theorieën en historische contexten, die bouwstenen vormen voor een gezamenlijke zoektocht
naar wat democratie is of zou kunnen zijn.
Lesmateriaal
Huub Spoormans (red.), Democratie ontrafeld, Inzichten in hedendaags
onbehagen, Boom Juridisch, Den Haag 2018.
DOCENT

prof. dr. Huub Spoormans Opleiding
politicologie aan de Radboud Universiteit;
in 1988 gepromoveerd op het ontstaan
van democratie in Nederland. Sedert
1986 verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en sinds 1999 hoogleraar rechtswetenschappen aan de Open Universiteit. Emeritaat in februari 2018.
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Bumpman, 2002 (detail), Paloma Varga Weisz, foto Stephan Hostettler, VG-Bildkunst

WERELDGESCHIEDENIS
DUUR
5 x 2 uur college
DATA
17 januari t/m 21 februari
(niet op 7 februari)
DAG/TIJD
vrijdag 11.15 -13.15 uur
KOSTEN
€ 140,00
CURSUSNUMMER
V20M03

ERFLATERS NU
In deze leergang brengen vijf docenten ieder vanuit hun vakgebied, en
tegelijk in onderlinge afstemming, de richtingbepalende perioden van ons
cultureel erfgoed voor het voetlicht aan de hand van inspirerende sleutelfiguren. Zo maakt u vanuit historisch, kunsthistorisch, literair, filosofisch en
musicologisch perspectief kennis met de culturele ontwikkeling van Europa.
Introductie Paula van den Bosch conservator moderne kunst Bonnefantenmuseum
De cursus over de erflaters van de westerse cultuur is aangeland in het NU.
Als bijzondere introductie gaat Paula van den Bosch conservator moderne
kunst van het Bonnefantenmuseum in gesprek met u over o.a. de kunstenares Paloma Varga Weisz (Mannheim, Duitsland, 1966), die een veranderende
oriëntatie van de kunstwereld en het canon weerspiegelt. Het symbolische
universum van Paloma Varga Weisz is gebaseerd op haar persoonlijke leven
en ervaringen in een huiselijke gezinssituatie. Haar werk roept vragen op
over identiteit en feminisme, zoals historische stereotypering en objectivering van het vrouwenlichaam, creativiteit en moederschap. Varga Weisz
creëert daarnaast nieuwe vrouwelijke zinnebeelden over universele thema’s.
Het werk zit vol echo’s naar de kunst- en cultuurhistorie van het Maas-Rijngebied. De materiële, cultuurhistorische en iconografische tradities klinken
door in de keuze van materialen en ambachtelijke bewerking, symbolische
vormentaal en existentiële thematiek.
Geschiedenis Constance van der Putten
Het is vaak gehoord: ‘De beste erfenis is een leefbare wereld’. Maar wie
van onze contemporaine historische gestalten, hetzij politici hetzij andere roergangers, zal zich ‘erflater’ tonen? Dat is koffiedik voor de historicus.
Opmerkelijker wijs schuwen veel moderne historici intussen de Grote Vragen
niet, geven voor en na macrohistorische visies ten beste over de gang van de
mensheid van oude tijden tot ver in de toekomst. Voor onze cursus ‘Erflaters
Nu’ dient zich nu een wonderlijke vraag aan: kunnen dit soort historici, of
zij nu Yuval Harari heten, Rutger Bregman of Philipp Blom ons -erfgenamen
van het verleden- met hun denken in grote tijdschalen terzijde staan bij het
doorgronden van hedendaagse vraagstukken? Gaan zij straks, in de toekomst, te boek staan als erflaters van de historische synthese, of enkel als
goeroes van doemgedachten?
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INTRODUCTIE

drs. Paula van den Bosch kunsthistoricus en conservator van het Bonnenfantenmuseum te Maastricht. Zij won de
AICA-award voor Beste Tentoonstelling in
Nederland 2005-2007. Van 2018 tot 2022
is zij juryvoorzitter bij de Koninklijke Prijs
voor Moderne Schilderkunst in het Paleis
op de Dam.

DOCENTEN

drs. Constance van der Putten is
historicus en zij vertelt en schrijft heel
graag over uiteenlopende historische
onderwerpen, over grote tragiek en
kleine tragiek in het verleden, met als uitgangspunt dat geschiedenis au fond over
mensen gaat; én dat geschiedenis altijd
actueel is, ook onszelf betreft, mensen
van nu.

Literatuur Ben van Melick
Harry Mulisch is een icoon in de cultuurgeschiedenis van de tweede helft
van de twintigste eeuw. Met name zijn werk uit de jaren zestig illustreert niet
alleen hoe de verwerking van de Tweede Wereldoorlog begint en verloopt,
het is ook een demonstratie van de nieuwe, kritische houding die aan de
basis ligt van het moderne denken. Literatuur en cultuurfilosofie komen erin
samen. We onderzoeken wat er bijzonder aan is.
Filosofie Wim Fiévez
Als hedendaagse “denkers” worden behandeld de Amerikaanse hoogleraar
filosofie John McDowell en de Fransman Bruno Latour, een techniek filosoof en klimaatactivist. Beiden proberen een “nieuw” begin te maken na de
schade die in de filosofie is aangericht door sciëntisme en naturalisme. Zij
hebben gemeenschappelijke punten maar verschillen ook enorm van elkaar.
Wat zij voorstellen is radicaal en de vraag is hoe en of ze daarin succesvol
zijn.
Muziekgeschiedenis Jan van Ezendam
Binnen de pluraliteit van hedendaagse muziekstijlen constateren we een
veelheid aan reacties op het modernisme van de 20e eeuw. Sinds de jaren
tachtig van de vorige eeuw verschijnen er nieuwe tonaliteiten in het idioom
van de hedendaagse muziek.
Tijdens het college muziekgeschiedenis richten we de focus op de nationale
toondichter Peter Schat, die als pioneer intensief met deze materie heeft
gewerkt. Daartoe beluisteren en bespreken we zijn symfonisch werk ‘De
Hemel’. Uitgangspunt daarbij is de “Toonklok”, een bundeling van artikelen
over nieuwe tonaliteit.
Internationaal is een componist als Magnus Lindberg (Finland) van bijzondere betekenis vanwege zijn indrukwekkende concerten die hij componeerde
in het eerste decennium van deze eeuw. In de gelaagdheid van zijn werk
raken traditie en vernieuwing met elkaar vermengd. Zo beluisteren we in zijn
vioolconcert stilistische elementen van Jean Sibelius die verweven zijn met
een eigentijdse Finse klankwereld. Het is alsof de luisteraar uit de verschillende geboden muzikale lagen zijn eigen associaties kan maken. De luisteraar
creëert aan de hand van associaties zijn eigen kleurrijke ’beeld’.

DOCENTEN

drs. Ben van Melick studeerde Neerlandistiek en Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Daarnaast is hij publicist, tijdschriftmaker
en columnist.

drs. Wim Fiévez is opgeleid als filosoof
in Groningen, Stockholm en Amsterdam.
Specialisme taalfilosofie en ethiek.

drs. Jan van Ezendam studeerde piano,
orkestdirectie, theorie en compositie aan
de Conservatoria van Maastricht en Luik.
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KUNST EN CULTUUR
DUUR
5 x 2,5 uur college
DATA
15 januari t/m 12 februari
DAG/TIJD
woensdag 14.00 - 16.30 uur
KOSTEN
€ 175,00
CURSUSNUMMER
V20M05

VISIE VAN DE VROUW DEEL 2
De vrouw als kunstenaar in de 20e eeuw
De vrouw als kunstenaar! In vergelijking tot het aantal mannen zijn er in
onze Westerse kunstgeschiedenis niet veel kunstenaressen. Tot de late 19e
eeuw waren er weinig vrouwelijke kunstenaars actief. Het was voor vrouwen
‘not done’ zich in artistiek opzicht te ontplooien. Tegenwoordig weten we
wel beter! De tijden waarin vrouwen hoofdzakelijk als model in de wereld
van de schone kunsten opzien baarden, zijn voorbij. De lijst van 20e eeuwse
en eigentijdse kunstenaressen is lang en indrukwekkend. De vrouwelijke
artistieke visie doet er toe in de wereld van 20e/ 21e eeuwse kunst.
Deze cursus is een ontdekkingstocht naar ‘hun’ kunst. Wie zijn de ‘must have
seens’ onder de vrouwelijke kunstenaars? Wat was in de 20e eeuw (en nu) de
vrouwelijke artistieke visie op de wereld om ons heen?
Elke kunstenares (en haar werk) wordt geplaatst in de context van de tijd
waarin ze leefde en werkte. De leidraad voor deze cursus is de chronologie
van de moderne en eigentijdse kunstgeschiedenis. Namen noemen: Louise
Bourgeois, Meret Oppenheim, Niki de Saint Phalle, Marina Abramovic, Cindy
Sherman, Eva Hesse, Pipilotti Rist, Tracey Emin, Annie Leibovitz, Leni Riefenstahl…

DOCENT

De cursus wordt besloten met de voordracht ‘visie op de vrouw’: hoe veranderde het beeld van de vrouw in de 20e eeuw.
drs. Jac van den Bogaard is vanaf
de oprichting (1990) docent bij Hovo
Limburg en (sinds 1982) bij vele andere
(culturele) instellingen en instellingen
voor volwasseneneducatie. Hij studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis
in Nijmegen, Rome en Amsterdam.
Specialisaties zijn Italianistiek, muziekgeschiedenis, kunst- en cultuurgeschiedenis
van Italië, Rome, Limburg, Maastricht. Hij
publiceerde over tal van kunsthistorische,
sociaal-culturele en cultuurhistorische
onderwerpen.
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GREEP OP DE WERELD
DUUR
5 x 2 uur college
DATA
2 maart t/m 30 maart
DAG/TIJD
maandag 14.00 - 16.00 uur
KOSTEN
€ 140,00
CURSUSNUMMER
V20M07

DE ONTEMBARE KAUKASUS TUSSEN ORIËNT EN
AVONDLAND
Bakermat van beschavingen en moderne conflicthaard
De Kaukasus is niet alleen een moderne conflicthaard tussen verschillende
landen en culturen, maar is tevens en vooral de gezamenlijke bakermat van
beschavingen in oost en west.
Naast de oudste christelijke regio’s ter wereld vinden we hier restanten van
een groot aantal islamitische chanaten en talloze andere vorstendommen,
die nooit een hechte eenheid gevormd hebben. Sinds 1990 zijn Georgië,
Armenië en Azerbeidzjan soevereine staten, zodat de regio nu staatkundig
bestaat uit die drie onafhankelijke republieken en een stuk Zuid-Rusland en
Oost-Turkije. De machtige bergketens grenzen niet alleen af, maar slaan met
hun passen en valleien ook een brug tussen verschillende culturen. Hier in
dit mythenrijke gebied slaat Zeus Prometheus in de ketenen, gaat Jason met
zijn Argonauten op zoek naar het Gulden Vlies en loopt de Ark van Noach
tegen de rotsen.

DOCENT

Ook als in modernere tijden grote buren zoals het Perzische, het Byzantijnse,
het Osmaanse en het Russische Rijk het gebied inpalmen – het wordt nooit
een hechte eenheid.
De bergketens hebben voor een grote verscheidenheid tussen de daar
woonachtige volken gezorgd, die wij voornamelijk kennen van onderlinge
strijd om religieuze en politieke redenen. Dat moge waar zijn, maar op dit
raakvlak tussen Oost en West bestaan ook vaak perioden van rust tussen de
veel zeer oude en ook relatief jonge religies; het is bij uitstek de plek waar
Kipling ongelijk krijgt en waar het Oosten wel degelijk het Westen ontmoet.
Alle volkeren in de Kaukasus hebben met elkaar gemeen dat iedere bezoeker een uit de hemel gezonden gast is, of die nu door Jahweh, Allah, of door
Ahoera Mazda of God gezonden is; en nergens valt bezoekers zo’n gulle
gastvrijheid ten deel als hier in deze woeste bergketens.
Met veel beeldmateriaal wordt een virtuele reis gemaakt door de diverse
landen van de Kaukasus waar een praktisch onberoerde natuur hand in hand
gaat met bouwwerken die een in harmonie gegroeide cultuur uitstralen en
waarbij een beeld ontstaat van een multinationale en multiculturele streek
waar grenzen niet bestaan/bestonden.

dr. Peter Van Nunen volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch en Engels)
te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek
te Leipzig. Hij promoveerde in 1982 bij
Carlos Tindemans over de Russische
theaterregisseur Meyerhold. Hij was als
docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler werkzaam; hij is oprichter van het
Eerste Russische Centrum voor de Nederlandse Taal en Cultuur te Moskou (1993).
Sinds 1995 geeft hij ook leiding aan het
MNM-Ruslandcentrum te Maastricht, dat
zich richt op culturele uitwisseling tussen
Rusland en Nederland.
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PSYCHOLOGIE
DUUR
5 x 2 uur college
DATA
4 maart t/m 1 april
DAG/TIJD
woensdag 11.15 - 13.15 uur
KOSTEN
€ 140,CURSUSNUMMER
V20M12

PSYCHOLOGIE VAN EEN GOED, GEZOND EN
GELUKKIG LEVEN
Een laatste wetenschappelijke stand van zaken
Deze cursus ‘Psychologie van een goed, gezond en gelukkig leven’ wordt
door een aantal docenten van de faculteit Psychologie van de Open Universiteit verzorgd. De Open Universiteit is een universiteit in Nederland en
Vlaanderen, die wetenschappelijk deeltijdonderwijs ontwikkelt en verzorgt
met een open en toegankelijk karakter. De bachelor- en masteropleiding van
de faculteit Psychologie werden recentelijk door studenten gewaardeerd als
de beste landelijke Psychologieopleiding.
Goed, gezond en gelukkig leven: wie wil dat niet? De wereld van nu lijkt alle
mogelijkheden daarvoor te bieden, maar toch neemt het aantal mensen met
psychische klachten toe, en zijn er steeds meer mensen die niet optimaal
kunnen functioneren.

DOCENTEN

prof.dr. Nele Jacobs hoogleraar
Levenslooppsychologie

Hoe kan de psychologie helpen bij het leiden van een goed, gezond en
gelukkig leven, en liefst zo lang mogelijk? Hoe kunnen we psychologische
inzichten vertalen naar toepassingen in het dagelijks leven?
In deze cursus gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. In vijf
bijeenkomsten maken we kennis met enkele vakgebieden uit het rijke palet
van de psychologie, die iets kunnen vertellen over (lang) goed, gezond en
gelukkig leven.

dr. Jennifer Reijnders universitair
docent Levenslooppsychologie

Gelukkig leven is vooral leven met de nadruk op positieve zaken als welbevinden, veerkracht, flexibiliteit en optimisme die in de positieve psychologie
aan bod komen.
Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. Hoe kunnen we (emotioneel)
omgaan met steeds vaker voorkomende veranderingen in organisaties, en
met langer doorwerken?

prof.dr. Karen van Dam hoogleraar
Arbeids- & Organisatiepsychologie

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven, hoe we daar ook over denken.
Een positieve waardering hiervan draagt bij tot een goed, gezond en gelukkig leven.
prof.dr. Jacques van Lankveld
hoogleraar klinische psychologie
10

We willen graag zo lang mogelijk gezond zijn. Maar gezond ouder worden
begint al vér voor het pensioen, met een goede leefstijl en oog voor het
psychische en sociale welbevinden.

DOCENTEN

In de laatste bijeenkomst kijken we vanuit klinisch-psychologisch standpunt
naar het hedendaagse probleem van sociale uitsluiting en eenzaamheid en
de vraag wat daar aan te doen is.
De vijf colleges worden als volgt gepland:
1. Gelukkig leven
Prof.dr. Nele Jacobs & dr. Jennifer Reijnders, vakgroep Levenslooppsychologie,
Open Universiteit
2. Adaptatie en emotieregulatie
Prof.dr. Karen van Dam, vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie, Open
Universiteit
3. Intimiteit en seksualiteit
Prof.dr. Jacques van Lankveld & dr. Andrea Grauvogl, vakgroep Klinische psychologie, Open Universiteit
4. Gezond ouder worden
Prof. Lilian Lechner en dr. Denise Peels, vakgroep Gezondheidspsychologie,
Open Universiteit
5. Sociale uitsluiting en eenzaamheid
Prof. dr. Arjan Bos, vakgroep Klinische psychologie, Open Universiteit

www.ou.nl/psychologie

dr. Andrea Grauvogl universitair
docent Psychologie

prof. Lilian Lechner hoogleraar
Gezondheidspsychologie

dr. Denise Peels universitair
docent Psychologie

prof. dr. Arjan Bos hoogleraar
Klinische Psychologie
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FILOSOFIE
DUUR
5 x 2,5 uur college
DATA
16 april t/m 4 juni
(niet op 23, 30 april en 21 mei)
DAG/TIJD
donderdag 10.30 - 13.00 uur
KOSTEN
€ 175,00
CURSUSNUMMER
V20M10

HET GOEDE LEVEN & DE VRIJE MARKT
Over waarom we zo ontevreden zijn terwijl we het nog nooit
zo goed hebben gehad
We gaan het boek Het Goede Leven & de Vrije Markt doorwerken. We beginnen met het eerste deel dat uitgebreid stilstaat bij hoe het moderne ideaal
van vrijheid en economie is ontstaan. Het tweede systematische deel is voor
een andere gelegenheid. De cursus is geschikt en interessant voor iedereen
die belangstelling heeft voor de huidige sociaaleconomische knelpunten.
In het boek wordt beweerd dat onder de huidige politieke, economische en
culturele omstandigheden de voorwaarden voor een goed leven niet zijn gerealiseerd. De elementaire dimensie van een goed leven wordt aan de hand
van vele voorbeelden uitgelegd en verdedigd. In het eerste deel van het
boek onderzoeken de auteurs de hedendaagse economische verhoudingen
die diep verbonden zijn met het moderne ideaal van vrijheid.
Het tweede deel analyseert wat de betekenis is van vijf elementaire condities
van het menselijk bestaan. Het boek is vooral een poging om over economie en markt op radicaal andere wijze te denken. Wat de auteurs aanbieden
is een fundamenteel raamwerk van waaruit het mogelijk is hedendaagse
ontwikkelingen op een meer integrale en normatieve manier te duiden en
te waarderen. Het boek is geschreven voor middelbare scholieren, maar
bedoeld voor een breed geschoold filosofisch publiek dat wil nadenken over
fundamentele vragen met betrekking tot vrijheid, economie en techniek.
Literatuur
Het Goede Leven en de Vrij Markt, van Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle Baardewijk (Uitgever is: Lemniscaat, isbn: 978 90 477 09589 9)
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DOCENT

drs. Wim Fiévez Opgeleid als filosoof in
Groningen, Stockholm en Amsterdam.
Specialisme taalfilosofie en ethiek. Heeft
gewerkt als docent filosofie aan diverse
universiteiten, verzorgt daarnaast al jaren
cursussen filosofie voor HOVO, in Limburg
en elders in Nederland. Geïnteresseerden
in publieke filosofie kunnen terecht in
zijn filosofiecafé, iedere 2e zondag van de
maand, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Voor
meer info kijk op Meet-up Filosofiecafé
Maastricht.nl

M

LITERATUUR
DUUR
3 x 2 uur college
DATA
2 maart t/m 16 maart
DAG/TIJD
maandag van 14.00 - 16.00 uur
KOSTEN
€ 84,00
CURSUSNUMMER
V20M13

DE ONMACHT VAN DE MODERNE ARABISCHE
LITERATUUR
L’art pour l’art of engagement?
In een cursus van drie bijeenkomsten maken we intensief kennis met de
moderne Arabische literatuur in vertaling en aan de hand van essays.
Het begin van de periode van wat de moderne Arabische renaissance (nahda) heet, wordt toegeschreven aan de intensieve culturele contacten van
Napoleon met Egypte. Deze maatschappelijke aardverschuiving van ruim
twee eeuwen geleden is aan de literatuur af te lezen.
In drie sessies wordt het thema van het maatschappelijke engagement in de
literatuur behandeld aan de hand van enkele vertaalde Arabische romans,
poëzie en bespiegelingen van Arabische auteurs zelf: we willen meelezen
hoe de literatuur een cruciale rol heeft gespeeld in de mate waarin de bevolking zich bewust is van haar lot onder de regimes waaronder ze leven. We
stellen ons de vraag of literatuur een effectief middel kan zijn bij de wil tot
verandering van die regimes. Hoe kan literatuur bestaan onder censuur?
Waar verzetten literatoren zich tegen, wiens mening verkondigen zij?
Heeft de ontwikkeling van de indogene Arabische literatuur gevolgen voor
de Arabische literatuur van Nederlandse bodem? Enkele landen waar de
–inmiddels geluwde- storm van de zgn. Arabische Lente heeft huisgehouden komen –naast Nederland- hierbij aan de orde: Tunesië, Egypte, Syrië en
Jemen.
DOCENT
Als literatuurgeschiedenis op de achtergrond
Roger Allen, An Introduction to Arabic Literature (Cambridge: Cambridge University Press 2005 [of later]). Verder materiaal wordt door de docent ter beschikking
gesteld.

drs. Ronald Kon is arabist en werkte
voorheen in het academisch onderwijs
(o.a. UvA, Amsterdam University College
en RUG). In 2001 verzorgde hij voor
HOVO Maastricht cursussen over zijn
specialisme de cultuurgeschiedenis van
Jemen, en over Arabische literatuur.
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M

KUNST EN CULTUUR
DUUR
5 x 2 uur college
DATA
6 maart t/m 3 april
DAG/TIJD
vrijdag 14.00 - 16.00 uur
KOSTEN
€ 140,00
CURSUSNUMMER
V20M09

MUZIEK HOREN DEEL 1
Méér in muziek horen
Naar muziek luisteren kan iedereen. Maar: er is in muziek méér te horen ook
al ‘weet’ u niets van muziek.
Vanuit verschillende invalshoeken duiken we samen in wat er allemaal -en
door iedereen- te horen is.
De violist Nigel Kennedy citerend: ‘(Klassieke) muziek is te mooi om alleen
door kenners en ingewijden te worden beluisterd.’
Naar muziek luisteren kan iedereen, maar kenners en ingewijden horen
meer? Is die kloof wel zo groot als vaak wordt voorgesteld.
Een voorbeeld: veel muziek heeft een tel. Iedereen kan die tel horen (denk
aan dansen). Wat doet een componist met die tel: zeker meer dan alleen
maar tellen. Bovendien wil een componist ook dat hoe hij/zij met die tel
omgaat wordt gehoord, sterker nog: dat is ook te horen!
Een tweede voorbeeld. Hindemith citerend: ‘We hebben maar twaalf (verschillende) tonen, daar moeten we zuinig op zijn. ‘Als er maar zo weinig tonen zijn hoe combineert een componist die in zijn werk zodanig dat we niet
al na een minuut ‘uitgeluisterd’ zijn? Daar zijn allerlei manieren voor, zelfs
teveel om in één cursus te behandelen. Wij beluisteren de meest toegepaste.
Kern van deze cursus zijn de composities (of fragmenten) die aan de piano
worden gespeeld.
Vanuit verschillende invalshoeken duiken we samen in wat er allemaal - en
door iedereen - te horen is.
Een woord kan van pas komen om wat we horen te beschrijven (zoals in het
bovenstaande voorbeeld ‘tel’ en ‘toon’).
Om deel te nemen is het niet nodig dat u een instrument bespeelt of zanglessen heeft gevolgd (al mag dat wel). Graag luisteren naar muziek is voldoende: het doel van de cursus is door méér te horen het plezier in het
beluisteren van muziek te vergroten.
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DOCENT

John Slangen studeerde compositie en
muziektheorie bij Matty Niël en was 36
jaar werkzaam aan het Conservatorium
te Maastricht als docent en Compositie/
Hoofd Muziek Klassiek. Hij componeerde
solostukken, orkestwerken, concerten en
twee (kamer)opera’s.

M

NATUURWETENSCHAPPEN
DUUR
5 x 2 uur college
DATA
7 februari t/m 13 maart
DAG/TIJD
vrijdag 13.00 - 15.00 uur
(niet op 28 februari)
KOSTEN
€ 140,00
CURSUSNUMMER
V20M04

DE EINSTEIN TELESCOOP IN LIMBURG EN HET
EXTREME HEELAL
In het Limburgse heuvelland verrijst mogelijk een
wetenschappelijk megaproject van wereldformaat
Zwaartekrachtgolven, rimpelingen van de ruimte zelf, volgen uit de relativiteitstheorie van Albert Einstein en worden veroorzaakt door de meest energierijke processen in het heelal. Ze werden voor het eerst in 2015 gedetecteerd.
Nu zijn er vergevorderde plannen voor een nieuwe zwaartekrachtgolfdetector,
de Einstein Telescoop, die mogelijk in Zuid-Limburg gebouwd zal worden.
De ruimte blijkt te kunnen golven als het wateroppervlak van een vijver. Deze
zogeheten zwaartekrachtgolven werden voor het eerst voorspeld door Albert
Einstein in 1916, maar pas honderd jaar later daadwerkelijk ontdekt. Zwaartekrachtgolven komen vrij bij de meest energierijke processen in het heelal:
botsende neutronensterren, samensmeltende zwarte gaten en ook de oerknal
produceerde ruimtetrillingen. Dankzij zwaartekrachtsgolven beschikken wetenschappers over een heel nieuw venster om het heelal te bestuderen en zijn
daarbij niet alleen meer aangewezen op licht en andere elektromagnetische
straling: alsof je een symfonieorkest niet alleen kunt zien spelen, maar ook
horen! Inmiddels zijn er meer dan twintig bronnen van zwaartekrachtgolven
gedetecteerd. Dat is een technologisch hoogstandje van formaat omdat deze
rimpelingen van de ruimte uitermate zwak zijn.
Momenteel zijn er plannen in de maak voor een nieuwe, uiterst gevoelige
detector voor zwaartekrachtgolven: de Einstein Telescoop, een initiatief van
de uit Hoensbroek afkomstige hoogleraar natuurkunde Jo van den Brand. De
Einstein Telescoop bestaat uit drie 10 kilometer lange ondergrondse armen,
die mogelijk in Zuid-Limburg zal worden gebouwd. Als dit wetenschappelijk
megaproject van wereldformaat naar het heuvelland komt, wordt onze regio
een centrum van grensverleggende wetenschap, om over de economische
impuls nog maar te zwijgen. In 2023 valt de beslissing.
Wat zijn zwaartekrachtgolven precies? Waardoor worden ze veroorzaakt en
hoe worden ze gemeten? Wat is de Einstein Telescoop voor een instrument
en waarom maakt Limburg een grote kans om dit grootse wetenschappelijke
project te mogen huisvesten? Onder meer deze vragen komen in de cursus
aan bod.
Zie website voor aanbevolen literatuur.

DOCENT

drs. Servé Vaessen raakte ten tijde van
de Apollo-maanlanding geïnteresseerd in
sterrenkunde. Momenteel is hij wetenschapsjournalist, hoofdredacteur van
het sterrenkundig maandblad Zenit en
docent in het voortgezet onderwijs en
voor HOVO.
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M

KUNST EN CULTUUR
DUUR
5 x 2,5 uur college
DATA
19 februari t/m 25 maart
DAG/TIJD
vrijdag 14.00 - 16.30 uur
KOSTEN
€ 175,00
CURSUSNUMMER
V20M06

MAESTRI ITALIANI  ITALIAANSE MEESTERS DEEL 1

Vijf coryfeeën uit de Italiaanse kunstgeschiedenis:
leven en werk

Italië is de ‘vulkaan der muzen’! Italiaanse kunstenaars zijn vanaf het begin van
de Renaissance (15e eeuw) toonaangevend geweest voor de ontwikkelingen
in de Westerse kunst. In deze vijfdelige cursus komen vijf grote meesters uit de
Italiaanse kunstgeschiedenis aan bod, hun leven, hun oeuvre en hun vernieuwende invloed.
1. Piero della Francesca, kunstschilder en wiskundige; Umbrische reus uit het
Quattrocentro
2. Caravaggio, schilder tussen penseel en zwaard; meester van het chiaro
scuro
3. Gian Lorenzo Bernini, beeldhouwer van de barok; Rome wordt een barokke
stad.
4. Andrea Palladio, architect van de Hoog Renaissance; toonaangevend bouwmeester tot in de 20e eeuw
5. Antonio Canova, neo-classicistische sculptuur; de voorliefde voor de antieken in steen vervat.
DOCENT

drs. Jac van den Bogaard is vanaf
de oprichting (1990) docent bij Hovo
Limburg en (sinds 1982) bij vele andere
(culturele) instellingen en instellingen
voor volwasseneneducatie. Hij studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis
in Nijmegen, Rome en Amsterdam.
Specialisaties zijn Italianistiek, muziekgeschiedenis, kunst- en cultuurgeschiedenis
van Italië, Rome, Limburg, Maastricht. Hij
publiceerde over tal van kunsthistorische,
sociaal-culturele en cultuurhistorische
onderwerpen.
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M

LITERATUUR
DUUR
6 x 2 uur college
DATA
5 februari t/m 22 april
DAG/TIJD
woensdag 14.00 - 16.00 uur
KOSTEN
€ 168,00
CURSUSNUMMER
V20M08

RECENTE NEDERLANDSE LITERATUUR
Jaarlijks verschijnen er in Nederland honderden nieuwe literaire titels op de
markt. Zelfs fervente lezers raken soms het zicht kwijt op wat de meest interessante boeken zijn. Wat moet je lezen? De titels waarover iedereen het heeft, de
boeken die de prijzen krijgen, debuten, of juist de werken van auteurs die je in
het verleden zeer waardeerde?
Voor de cursus Recente Nederlandse literatuur is uit de oogst van 2018-2019
een lijstje samengesteld waarop alle hierboven genoemde leesmogelijkheden
voorkomen: debuten, werk van bekende en onbekende auteurs, en prijswinnaars. Na het lezen van dit lijstje, bent u weer helemaal ‘bij’.
Er is niets zo persoonlijk als een leeservaring, maar praten met anderen over
een gelezen boek schept een band. Het is prettig en leerzaam om die leeservaring met anderen te delen. Het doel van de cursus is om gerichter en meer
geconcentreerd met literatuur bezig te zijn. Er worden instrumenten aangereikt om literatuur te analyseren. Dat maakt het lezen nog interessanter en
uitdagender.
Na het lezen van dit lijstje van recente Nederlandse literatuur, bent u weer
helemaal ‘bij’.
Ilja Leonard Pfeijffer, Grand hotel Europa. Amsterdam 2018
Stephan Enter, Pastorale (2019)
Bregje Hofstede, Drift. Amsterdam, 2018
Lieve Joris, Terug naar Neerpelt. Amsterdam 2018
Johan de Boose, Het vloekhout. Amsterdam 2018
Manon Uphoff, Vallen is als vliegen. Amsterdam 2019

DOCENT

De boeken worden in de aangegeven volgorde besproken.

dr. Lizet Duyvendak studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht, waar ze
ook promoveerde. Ze werkt als letterkundige bij Cultuurwetenschappen aan
de Open Universiteit en verzorgt al meer
dan twintig jaar literatuurlessen voor de
HOVO.
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M

LITERATUUR
DUUR
10 x 1,5 uur college
DATA
28 januari t/m 7 april
(niet op 25 februari)
DAG/TIJD
dinsdag 10.30 - 12.00 uur
KOSTEN
€ 210,00
CURSUSNUMMER
V20M01

LEESCLUB LATIJN
Een leesclub met een klassieke twist
In de leesclub lezen we een keur aan teksten die eerst op de soms lastige taal,
het Latijn, veroverd moeten worden. Het karakter, de kleur en de betekenis
van een tekst maken we ons stap voor stap eigen; en we discussiëren erover.
Behalve voor de tekst is er ook ruimschoots aandacht voor de context.
Een cursus ‘onthaast lezen’, maar dan in het Latijn. Voor sommigen van u
misschien alleen een verplicht gymnasium-nummertje, dat Latijn. Goeie ouwe
tijd, beetje weemoed, dat wel. Maar toch vooral rijtjes stampen en - urenlang - taaie, onbegrijpelijke zinnen omzetten in stroef Nederlands. U hebt dus
destijds uw diploma gehaald en daarna de taal snel uit uw leven verbannen of
laten wegglippen.
Maar dat is zonde! De woordenschat en de grammatica, die u destijds met
zoveel moeite hebt opgeslagen, staan nog gewoon op uw interne harde schijf.
U zult versteld staan hoe snel u al die data, al dat weten weer kunt opdiepen!
En dan ligt er een schat aan literatuur, geschiedenis, cultuur en levenswijsheid
voor u klaar.
In de Leesclub Latijn krijgt u de kans om uw oude kennis weer af te stoffen en
– op een luchtige manier – nieuwe kennis op te doen. U komt terecht in een
gezelschap van nieuwsgierige, enthousiaste mensen die Latijnse teksten lezen
- en, toegegeven, soms met behoorlijk wat inspanning moeten ontrafelen en aan de hand daarvan de Romeins-klassieke wereld verkennen. En we zijn
zeker niet eenkennig: we maken ook zijsprongen naar andere tijden en andere
plaatsen.
Latijn leren en Latijn lezen is een reis met vele staties. Ga met ons mee. U bent
van harte welkom!
En natuurlijk zal het u, waar nodig, wat gemakkelijker worden gemaakt: de
teksten die we lezen worden toegankelijker gemaakt met woordenlijsten en
grammaticale uitleg.
Middelbare school niveau Latijn gewenst.
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DOCENT

Jettie de Wal studeerde Klassieke Talen
en Engelse Taal- en Letterkunde In Leiden.
Zij was vervolgens docent Klassieke Talen
en vertaler, editor en tekstschrijver. Sinds
tien jaar geeft zij cursussen Latijn aan het
HOVO; ze doceert daarbij met vreugde
de conventionele canon maar heeft ook
een grote genegenheid voor de klassieke
buitengebieden.

M

LITERATUUR
DUUR
10 x 1,5 uur college
DATA
28 januari t/m 7 april
(niet op 25 februari)
DAG/TIJD
dinsdag 14.00 - 15.30 uur
KOSTEN
€ 210,00
CURSUSNUMMER
V20M02

EEN OUDE TAAL, EEN NIEUWE WERELD
Latijn voor beginners deel 2
U maakt kennis met de bouwstenen van het Latijn (grammatica, woordenschat) en leest eenvoudige teksten in het Latijn -- een taal die dood heet te
zijn, maar die een directe toegang geeft tot een rijkdom aan levende cultuur.
Latijn kom je overal tegen en met Latijn ben je nooit klaar. De wereld draait
door. In hoog tempo. Daarom verlangen we soms hartstochtelijk naar een
adempauze, naar focus. Meditatie en mindfulness brengen dan misschien wat
rust in lijf en brein. Maar u kunt natuurlijk ook eens iets heel anders proberen:
een beginnerscursus Latijn. Latijn leren is een uitstekende oefening in concentratie, en ja, ook in discipline. Slow food voor fijnproevende hersenen.
Maar ja, ‘Latijn? Een dode taal. Wat moet ik daarmee, vraagt u misschien. En u
hebt gelijk: Latijn is een dode taal. Maar wel een taal die verweven is met vele
levende talen en een taal die direct toegang geeft tot denkwerelden van vele
landen en vele eeuwen, ook die van vandaag. Met Latijn ben je nooit klaar; het
is niet alleen de taal van Caesar, maar ook die van Erasmus. Toch jaagt Latijn je
niet op; de - betrekkelijke! - moeilijkheid dwingt steeds tot gas terugnemen,
tot aandachtig ontdekken.
Latijn verrijkt uw begrip van de structuren en achtergronden van uw eigen
en andere talen; en de kennismaking, te zijner tijd, met de literatuur in de
oorspronkelijke taal verdiept uw ervaringen van herkenning én afstand: de Romeins-klassieke cultuur is wezenlijk anders, maar voelt soms ook heel dichtbij.
En ach, wat zou het, ‘een dode taal’? U hebt de HOVO-leeftijd bereikt: u hoeft
uw keuze voor Latijn helemaal niet (meer) te verdedigen! U kunt gewoon
beginnen! Cui bono? En wie strekt dat tot nut? U zelve!
Verplichte lesmethode, door de cursist zelf aan te schaffen
Roma 1 Mensen en Goden - tekstboek / Uitgeverij Hermaion / ISBN: 90-5027-076-X
/ € 18,50
Roma 1 Mensen en Goden - taalboek / Uitgeverij Hermaion / ISBN: 90-5027-077-8
/ €9,25
Indien u deel 1 van deze cursus niet gevolgd heeft, liefst tijdig, contact
opnemen met de docent via het HOVO secretariaat.

DOCENT

Jettie de Wal studeerde Klassieke Talen
en Engelse Taal- en Letterkunde In Leiden.
Zij was vervolgens docent Klassieke Talen
en vertaler, editor en tekstschrijver. Sinds
tien jaar geeft zij cursussen Latijn aan het
HOVO; ze doceert daarbij met vreugde
de conventionele canon maar heeft ook
een grote genegenheid voor de klassieke
buitengebieden.
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INFORMATIEWETENSCHAP

THEMADAG

M

DUUR
1 x 4 uur college
DATA
dinsdag 7 april
DAG/TIJD
11.00 - 13.00 uur en
14.00 - 16.00 uur
KOSTEN
€ 56,00
CURSUSNUMMER
V20M15

VRIJHEID EN PRIVACY IN HET TIJDPERK VAN
INFORMATIE
Een filosofische discussie over de risico’s van ‘Big Data’ en
‘The Internet of Things’
Op deze themadag gaan we na hoe onze vrijheid wordt bedreigd door het
verzamelen van data door overheden en bedrijven.
Bijna dagelijks attenderen de media op de risico’s die kleven aan het verzamelen van data door overheden en organisaties. “Big Data”, “Internet of Things”,
“Kunstmatige intelligentie”, de technische termen vliegen rond. Politiediensten
voorspellen hoe en waar we crimineel zijn met ‘predictive policing’. Banken
beoordelen onze hypotheekaanvraag met duistere algoritmes. Google en
Facebook weten precies in welke producten we geïnteresseerd zijn en wat
we ervoor willen betalen. En over een paar jaar, als we allemaal in een ‘smart
home’ wonen, weten onze thermostaat en onze koelkast meer over ons dan de
spiedende buurvrouw. In Nederland alleen zijn minstens 20.000 functionarissen voltijds bezig met het beschermen van onze privacy tegen al die dataverzamelaars. Ter vergelijking: in Nederland zijn slechts enkele honderden
functionarissen betrokken bij het bestrijden van mensenhandel. Het risico van
‘Big Data’ moet gigantisch zijn.
Op deze themadag gaan we het risico van ‘Big Data’ in vier stappen tot meer
redelijke proporties terugbrengen:
DOCENT
1. We maken een vogelvlucht over de ontwikkelingen van informatieverwerking in de laatste decennia. Daarbij komen klassieke voorbeelden langs, en
voorbeelden uit de actualiteit.
2. We gaan na hoe met deze nieuwe technieken informatie over ons wordt
verzameld.
3. We onderzoeken de kracht van data en algoritmes, maar ook hun
zwakheden.
4. We discussiëren over de vraag of we ons in dit informatietijdperk bedreigd
moeten voelen. En zo ja, of de bedreiging voorkomt uit de kracht van de
nieuwe technieken, of juist uit de beperkingen ervan.
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dr. Thieu Kuijs Kuijs volgde M.O.-lerarenopleiding Nederlands en Geschiedenis.
Hij is gepromoveerd in de wetenschapsfilosofie. Als zelfstandig ondernemer in de
ICT voert hij onafhankelijk onderzoek uit
naar de maatschappelijke toepassingen
van de ICT.

NATUURWETENSCHAPPEN

THEMADAGEN

M

DUUR
2 x 4 uur college
DATA
woensdag 11 en 18 maart
DAG/TIJD
11.00 - 13.00 uur en
14.00 - 16.00 uur
KOSTEN
€ 112,00
CURSUSNUMMER
V20M16

IS DE AARDE UIT HAAR EVENWICHT?
Koolstof- en stikstofkringlopen nader beschouwd op
mondiale schaal. Achtergronden en uitdagingen
De afgelopen 150 jaar zijn steeds grotere hoeveelheden fossiele brandstoffen verbruikt en is de landbouw fundamenteel veranderd door gebruik van
kunstmest. Dit heeft geleid tot het recente inzicht dat het systeem aarde nu
merkbaar door menselijke activiteiten wordt verstoord.
Grote veranderingen tekenen zich af op onze planeet. We worden opgeschrikt
door steeds extremer weer, niet zelden met gevaarlijke effecten. De Nederlander Paul Crutzen heeft 20 jaar geleden het geologische tijdperk sinds 1850
het ‘Anthropoceen’ genoemd, het tijdperk waarin de mens voor het eerst in
de geologische geschiedenis processen op de schaal van de gehele aarde
ingrijpend beïnvloedt.
Deze cursus laat zien wat er precies aan de hand is met behulp van recente
inzichten in de mechanismen achter het functioneren van het systeem aarde.
We gaan na hoe sterk het CO2 in de atmosfeer stijgt en in hoeverre de oceanen en de bossen op het land ook extra CO2 opnemen. Wat is tot nu toe het
opwarmend effect geweest en wat zijn verwachtingen voor de komende 80
jaar? Wat zijn de effecten van de oceaanverzuring die het gevolg is van de
opname van CO2? De cursus behandelt hoe de mondiale koolstofkringloop is
verstoord door de verbranding van fossiele brandstoffen en door het ontginnen van natuurgebieden. We kijken naar de rol van de oceanen en de landecosystemen, van toendra tot tropisch regenwoud. We gebruiken de nieuwste
gegevens van het IPCC om de huidige situatie te schetsen en scenario’s voor
de toekomst te verkennen, b.v. de effecten van geheel stoppen met fossiele
brandstoffen, het zeer grootschalig aanplanten van bossen of het gewoon
laten doorgaan van de huidige stijgende trends.
In de stikstofkringloop is door de productie van kunstmest de hoeveelheid
stikstof in de kringlopen van grote delen van onze planeet duidelijk gestegen.
Regionaal leidt dit tot sterke verschuivingen in soortensamenstelling en verlies
van biodiversiteit. We zullen de effecten analyseren en de grenzen verkennen.
Voorkennis
Natuur en gezondheid/ Natuur en Techniek (B-opleidingen) op middelbare
school.

DOCENT

prof. dr. Jos Verhoeven fis emeritus
hoogleraar Landschapsecologie, Departement Biologie, Universiteit Utrecht. Zijn
onderzoekservaring ligt op het gebied
van kringlopen in ecosystemen en landschappen.
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GESCHIEDENIS

THEMAMIDDAG

M

DUUR
1 x 2 uur college
DATA
vrijdag 8 mei
DAG/TIJD
14.00 - 16.00 uur
KOSTEN
€ 28,00
CURSUSNUMMER
V20M17

DOOR MAASTRICHT… EEN WANDELING IN WOORD
EN GEDACHTEN VERVOLG
Het verhaal achter de vele beelden die in de stad Maastricht
te vinden zijn
Niet dat de stoelen van Hovo-Limburg gelijken op fauteuils, maar toch ...
Door Maastricht is een wandeltocht door de stad ‘vanuit de luie stoel’.
Natuurlijk, wij weten het: Maastricht is een bourgondische stad met romantische entourage, uitnodigende terrassen, modemagazijnen, het is er allemaal.
Maar er is meer….. de oude stad ‘heeft een verleden’ en doet sans gêne haar
verhaal aan al wie door haar straten wandelt, geeft een intieme inkijk in haar
avontuurlijke, pieuse én pikante historie….
Door Maastricht is een serie lezingen over de geschiedenis van Maastricht,
opgezet als wandelingen, die natuurlijk ook ‘nagewandeld’ kunnen worden:
elk Hovo-seizoen één middag van twee uur over de ‘stad met een verleden’.
Thema van de middag in het voorjaar van 2020: Beelden in Maastricht
Wie wandelt door Maastricht, komt de nodige (stand)beelden tegen, in alle
soorten en maten, wel driehonderd. De wandelaar ontmoet heiligen, carnavalsvierders, spelende kinderen, mensen op de vlucht voor oorlog. Nieuwsgierig naar het verhaal dat deze beelden vertellen, nieuwsgierig naar de
historische context van dat verhaal gaat ‘Door Maastricht… een wandeling in
woord en gedachten’ op zoek: wie bevolkt daar allemaal de binnenstad van
Maastricht?

DOCENT

drs. Constance van der Putten is
historicus en zij vertelt en schrijft heel
graag over uiteenlopende historische
onderwerpen, over grote tragiek en
kleine tragiek in het verleden, met als uitgangspunt dat geschiedenis au fond over
mensen gaat; én dat geschiedenis altijd
actueel is, ook onszelf betreft, mensen
van nu.
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WERELDGESCHIEDENIS

THEMAMIDDAG

M

DUUR
1 x 2,25 uur college
DATA
donderdag 19 maart
DAG/TIJD
13.30 - 15.45 uur
KOSTEN
€ 31,50
CURSUSNUMMER
V20M18

NOORDKOREA, HET RAADSEL
De geschiedenis, de economie en het dagelijks leven in dit
laatste communistische land
Noord-Korea is niet wat we denken dat het is: ook al is het een gesloten land,
tocht neemt het volop deel aan mondiale communicatie, mondiale handel en
mondiale trends.
Wie voor het eerst in Noord-Korea komt, kijkt zijn ogen uit. Nauwelijks auto’s,
een totaal verwaarloosd wegennet, en een primitieve landbouw waarbij het
land met de hand wordt bewerkt, al dan niet met hulp van één of twee ossen.
Daarbij valt direct het grote verschil in welvaart op tussen de Noord-Koreaanse
hoofdstad Pyongyang en de rest van het land. In de loop der jaren is dat verschil alleen maar groter geworden. In Pyongyang zelf wordt het verschil tussen
de elite en de rest van de bevolking ook steeds groter.
De themamiddag gaat in op oorzaken en gevolg. Hoe ligt het land erbij, hoe is
dat zo gekomen, en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst. Klaas Damhof is van mening dat een land pas goed bestudeerd kan worden door er zelf
regelmatig naar toe te gaan. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Genoeg
stof voor een themamiddag over het boeiende land Noord-Korea.

DOCENT

ing. Klaas Damhof werkte als verzekerings- en pensioendeskundige bij een
aantal instellingen, laatstelijk bij ABP te
Heerlen/Amsterdam. Hij is een ervaren
Noord-Korea-reiziger en -watcher. Zijn
laatste reis in april 2019 bracht hem
naar met name het platteland van
Noord-Korea.
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GESCHIEDENIS EN KUNST & CULTUUR

THEMAMIDDAG

M

DUUR
1 x 2 uur college
DATA
donderdag 9 april
DAG/TIJD
11.00 - 13.00 uur
KOSTEN
€ 20,00 inclusief koffie/thee
en vlaai
CURSUSNUMMER
V20M19

KUNST UIT LIMBURG IN HET GOUVERNEMENT AAN
DE MAAS
Rondleiding langs hoogtepunten van de kunstcollectie van
het Gouvernement aan de Maas.
Conservator Ad Himmelreich van de provinciale kunstcollectie leidt u graag
rond langs de belangrijkste kunstwerken in het Gouvernement aan de Maas.
Deze bevinden zich grotendeels in en rond het zogeheten bestuursgedeelte,
verder ook verspreid in de rest van het gebouw en hiertoe behorende buitenruimtes. Hij gaat in op gebouw, geschiedenis van Limburg en kunsthistorische
aspecten van de kunstcollectie.
De kunst maakt er deel uit van een bedrijfscollectie van inmiddels ruim 1350
werken, waarvan de bestaansreden onmiddellijk verband houdt met de
locatie, het in 1986 geopende Gouvernement aan de Maas. De kunstwerken
dienen hier ter opluistering van werk- en ontvangstruimtes. En uiteraard ook
om de geest te prikkelen en zo mogelijk debat te ontlokken.
Inmiddels is de collectie uitgegroeid tot een unieke vitrine van kunst uit en in
relatie tot Limburg. Deze specifieke context leidt ertoe dat sommigen ook wel
spreken van “gebruikskunst”, ter onderscheiding van kunstwerken in kunstmusea.
De representatieve rol van de kunst in het “huis voor alle Limburgers”, zoals
achtereenvolgende Gouverneurs dit provinciaal bestuurscentrum graag noemen, is terug te voeren op de historische functie van het Gouvernement als
het woonhuis van de Gouverneur, sinds medio 17de eeuw tot 1986 gevestigd
aan de Bouillonstraat in het centrum van Maastricht.
In het huidige Gouvernement, waarvan de bouwkundige kenmerken niet
onvermeld zullen blijven, wordt er bij de keuze van werken en bij de inrichting
gestreefd naar de hoogst mogelijke artistieke kwaliteit en diversiteit, met op
de achtergrond de uitzonderlijke geschiedenis van Limburg.
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DOCENT

drs. Ad Himmelreich werkt sinds 2007
als conservator van de kunstcollectie
van de Provincie Limburg. Na een tiental
jaren als conservator collecties van het
Bonnefantenmuseum, werkte hij twaalf
jaar in het buitenland, waaronder in de
Brusselse Galerie des Beaux-Arts Galerij
en vervolgens in Parijs, in het Institut
Néerlandais en het Centre National de
la Photographie. Naast het organiseren
van exposities schrijft hij artikels over het
werk van levende kunstenaars.

KUNST EN CULTUUR

THEMADAG

M

DUUR
1 x 4 uur college en film
DATA
donderdag 4 juni
DAG/TIJD
09.30 - 13.00 uur en
14.30 - 16.30 uur
KOSTEN
€ 80,00 (incl. filmvoorstelling)
CURSUSNUMMER
V20M14

BEETHOVEN 250 JAAR
De muziek van de grote maestro, zijn leven en zijn tijd.
Hoorcollege Film en (Live) Muziek
In december 2020 is het precies 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven
(Bonn 16 december 1770 – Wenen 26 maart 1827) werd geboren. Dit is de aanleiding om een Beethovendag te organiseren waarin aandacht wordt besteed
aan de muziek van de grote maestro, zijn leven en zijn tijd.
In het ochtendprogramma zal Jan Ezendam 1,5 uur de muziek van Beethoven
toelichten met live uitgevoerde luisterfragmenten en Jac vanden Boogard
zal in 1,5 uur het leven en de tijd van Beethoven onder de loep nemen. Na de
lunchpauze wordt een film –wederom met toelichting- vertoond
Het veelbewogen leven van Ludwig van Beethoven is de leidraad in deze les;
zijn leven wordt geplaatst in de context van zijn tijd. De ‘opstandige’ Beethoven leefde in een tijd waarin Wenen de hoofdstad van de muziek werd, de
klassieke tijd. Het was een kantelend tijdvak. Wenen werd bedreigd door de
Turken. De invloed van de Franse Revolutie deed zich gelden. Dit tijdvak kende
eveneens de opkomst en ondergang van Napoleon, de Franse keizer die aanvankelijk werd vereerd en later fel verguisd door Beethoven. Het was de tijd
van het rationalisme en de tegenpool sentimentalisme en tot slot de opkomst
van de Romantiek. Het was de tijd van Jean Jacques Rousseau – terug naar
de natuur - en in de wereld van de schone kunsten waren Antonio Canova,
Jacques Louis David, Goya en Turner de grote namen.
De muziek wordt becommentarieerd en live gespeeld op de vleugel. Een aantal kernvragen wordt rond deze composities aan de orde gesteld:
- Waarin is Beethoven de grote vernieuwer? We vergelijken zijn composities
met muziek uit voorafgaande periodes.
- Beethoven schrijft muziek voor de ‘grand-piano’. Welke mogelijkheden van
dit nieuwe instrument worden er door hem ontwikkeld?
- Beethovens componeren is een worsteling. Zijn schetsen ontstaan moeizaam. Beethoven als ‘Prometheus’, is een verhaal over archetypen in de kunst
en over de ontstaansgeschiedenis van een compositie.
- Doofheid brengt iemand in een isolement. Hoe ontwikkelt zijn muziek zich
in deze uitzichtloze situatie? Hoe kan het dat alles geschreven wordt vanuit
louter voorstellingsvermogen.
- Welke erfenis laat hij de nieuwe generatie componisten na?

DOCENTEN

drs. Jan Ezendam studeerde piano,
orkestdrectie, theorie en compositie aan
de Conservatoria van Maastricht en Luik.
Hij werkt sinds 1980 als docent theoretische vakken, arrangeren en ensembleleiding aan het Conservatorium Maastricht
en gaf eerder colleges in HOVO-verband.

drs. Jac van den Bogaard is vanaf
de oprichting (1990) docent bij Hovo
Limburg en (sinds 1982) bij vele andere
(culturele) instellingen en instellingen
voor volwasseneneducatie. Hij studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis
in Nijmegen, Rome en Amsterdam.
Specialisaties zijn Italianistiek, muziekgeschiedenis, kunst- en cultuurgeschiedenis
van Italië, Rome, Limburg, Maastricht. Hij
publiceerde over tal van kunsthistorische,
sociaal-culturele en cultuurhistorische
onderwerpen.
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H

WERELDGESCHIEDENIS
DUUR
10 x 2 uur college
DATA
7 februari t/m 17 april
(niet op 28 februari)
DAG/TIJD
vrijdag 10.30 - 12.30 uur
KOSTEN
€ 280,00
CURSUSNUMMER
V20H02

ERFLATERS IV
De cursus Erflaters gaat de ‘Nieuwe Tijd’ binnen, de Renaissance. Een tijdperk
van nieuwe oriëntatie, maar ook van herwaardering van de klassieke oudheid,
en tegelijkertijd een periode die stevig verankerd blijft in wat voorafging, in
het christendom. De vroegste erflater in deze cursus is de 13e eeuwse Thomas
van Aquino, die een synthese van filosofie en theologie tot stand brengt, een
stevig samenstel van Aristoteles en christendom. In de 14e eeuw zal Willem
van Ockham geloof en verstand, dingen en namen uit elkaar trekken, en de
basis leggen voor modern nominalisme en scepticisme.
Petrarca en Dante zijn onze literaire erflaters. Beiden zijn ze op zoek naar de
‘docta pietas’, een christelijke levensvisie gebouwd op de bijbel, de kerkvaders
en een hernieuwde waardering voor de klassieken. Maar bij deze zoektocht
hebben deze grote schrijvers wel ieder hun eigen insteek: Dante leidt Vergilius
zijn eigen wereld binnen en verchristelijkt hem; Petrarca neemt zijn lezers mee
naar de Oudheid. Introspectie versus extraspectie.
In de Renaissance ontstaat in de kunst een nieuw perspectief, niet alleen
figuurlijk, maar ook letterlijk: het lineaire. Onder invloed van ontwikkelingen
in literatuur, wetenschap en filosofie ontstaan nieuwe inzichten over proportieleer, anatomie en compositie. De verhoudingen gaan ertoe doen. En de
kunstenaar treedt, meer dan voorheen, naar voren. In deze cursus worden
twee reuzen behandeld: Pierro della Francesca en Michelangelo Buonarotti.
De wil tot weten, ambitie, kritische zin, drang naar vernieuwing, naar vrede,
naar vrijheid: we vinden al deze strevingen in Erasmus. Kritisch was hij over de
kerk, de clerus, de bijbel, het onderwijs. Maar anders dan Luther wilde hij geen
breuk, maar vernieuwing van binnenuit.
De tweede erflater in het geschiedenisblok is de machtige Karel de Vijfde:
heerser over een enorm, expanderend rijk; hij was een royaal sponsor van
de vernieuwing in de gedaante van de kunsten van de Renaissance, en ook
vernieuwing in de kerk stond op zijn agenda: het Concilie van Trente. Maar
zijn rijk moest en zou wel rooms-katholiek blijven; Niet alleen de Turken, moor
ook de protestanten waren zijn vijanden. Toch kon hij niet verhinderen dat het
in 1555, niet lang voor zijn dood, door toedoen van zijn broer Ferdinand toch
nog kwam tot het principe ‘wiens gebied, diens gebed’.
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DOCENTEN

drs. Constance van der Putten

drs. Jac van den Boogard

drs. Jan Ezendam

drs. Wim Fiévez

drs. Peter Flaton studeerde Nederlandse
taal- en letterkunde, Algemene Literatuurwetenschap aan de RU Utrecht en
oudheidkunde aan de VU.

H

NATUURWETENSCHAPPEN
DUUR
5 x 2 uur college
DATA
27 maart t/m 24 april
DAG/TIJD
vrijdag 13.00 - 15.00 uur
KOSTEN
€ 140,00
CURSUSNUMMER
V20H04

SPEUREN NAAR LEVEN IN HET HEELAL
Zijn we alleen in het universum?
Komen er naast de aarde nog meer bewoonde planeten voor in het heelal? Zo
ja, is dat, net als op onze planeet hoogontwikkeld leven met zelfbewustzijn en
technologie? Het zijn misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende
vragen die het publiek aan sterrenkundigen stelt.
Het leven op aarde ontstond 3,5 miljard jaar geleden en heeft zich sindsdien
ontwikkeld volgens de regels van de Darwiniaanse evolutie. Leven buiten de
aarde is nog steeds niet gevonden, maar er zijn wel al planeten rond andere
sterren ontdekt die potentieel bewoonbaar zijn. Ook komen de bouwstenen van het leven overal voor in het heelal. Sterrenkundigen proberen met
verschillende technieken te achterhalen of er daadwerkelijk leven voorkomt
op andere planeten. Zo proberen ze zuurstof en waterdamp op te sporen in de
atmosferen van verre planeten, en ‘luisteren’ ze naar kunstmatige radiosignalen uit de ruimte.
Als er werkelijk buitenaards leven ontdekt wordt, hoe groot is de kans dat de
evolutie daar ongeveer hetzelfde resultaat heeft opgeleverd als op aarde?
De meeste biologen achten die kans niet zo groot. Maar als we inderdaad
leven ontdekken op andere planeten, zal onze plaats in het heelal voorgoed
veranderen. Hoe uniek zijn we dan nog? Is leven iets ‘gewoons’ in het heelal
en zijn wij slechts één variant in de enorme diversiteit van levensvormen in
de kosmos? Maar wat als we na lang zoeken nog steeds geen buitenaardse
levensvormen gevonden hebben? Leven schijnt dan zeldzaam te zijn in het
heelal en dan lijkt onze plaats in de kosmos heel bijzonder.

DOCENT

Aanbevolen Literatuur
Jean-Paul Keulen, Verstoppertje spelen met aliens. Hoe vind je een buitenaardse
beschaving die niets van zich laat horen? Het Spectrum/Uitgeverij Unieboeken,
Houten, 2017. € 17,50
drs. Servé Vaessen raakte ten tijde van
de Apollo-maanlanding geïnteresseerd in
sterrenkunde. Momenteel is hij wetenschapsjournalist, hoofdredacteur van
het sterrenkundig maandblad Zenit en
docent in het voortgezet onderwijs en
voor HOVO.
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H

GESCHIEDENIS
DUUR
4 x 2 uur college
DATA
6 maart t/m 27 maart
DAG/TIJD
vrijdag 10.30 - 12.30 uur
KOSTEN
€ 112,00
CURSUSNUMMER
V20H08

NEVER A DULL MOMENT
De Stuart vorsten in zeventiende eeuws Engeland
Wat doet Schotland na de Brexit? De Unie van Engelsen en Schotten dateert
van 1603 toen de koning van Schotland, Jacobus VI, ook koning van Engeland
werd, als Jacobus I. Hij hield zijn onderdanen voor dat deze Unie een huwelijk
was, ja zelfs de wil van God. Maar nu is de spanning onmiskenbaar...
Jacobus, zoon van de tragische Maria Stuart, was de eerste van de zeven
Stuart-vorsten die Engeland in de zeventiende eeuw regeerden. Ze waren stuk
voor stuk geruchtmakend.
De zeventiende eeuw in Engeland was tumultueus, de koningen en koninginnen, uit de familie Stuart (1603-1714), geruchtmakend. Zo stond de eerste Stuart vorst, de Schotse Jacobus I, opvolger van de laatste Tudor vorstin Elizabeth
I, te boek als ‘geleerdste gek van de christenheid’. Zijn zoon en opvolger Karel
I werd vanwege zijn koppig volgehouden absolutistische neigingen door zijn
eigen onderdanen in een burgeroorlog onthoofd. Daarna werd Engeland elf
jaar lang een republiek onder leiding van de straffe lord protector en hereboer
Oliver Cromwell.
In 1660 werd het koninkrijk hersteld, met Karel II, zoon van Karel I op de troon;
deze werd vanwege zijn zwierige levensstijl en zijn vele maîtresses ‘de vrolijke
koning’ genoemd. Na zijn overlijden werden de zaken er niet bepaald beter
op. De nieuwe koning Jacobus II, Karels broer, slaagde er in korte tijd in veel
onderdanen van zich te vervreemden, door tegen hun wil openlijk katholiek
te zijn en door te sympathiseren met de absolutist bij uitstek, zijn neef koning
Lodewijk XIV van Frankrijk. Die ontevredenheid leidde tot een samenzwering:
het Engelse parlement stuurde in 1688 een brief naar ‘s koning schoonzoon,
prins Willem van Oranje, derde stadhouder van de Nederlandse Republiek, een
Invitation to William, waarin zij hem vroegen Jacobus II met een militaire interventie te dwingen zijn protestantse dochter Maria, Willems echtgenote, tot
erfgenaam te maken. Willem nu had weinig aanmoediging nodig, landde op 5
november 1688 in Engeland, mét een groot leger. Jacobus werd verjaagd, aan
Willem en Maria werd gezamenlijk de troon aangeboden, op voorwaarde dat
zij, in een Declaration of Rights, de rechten van het parlement zouden garanderen. Het document geldt als een van de grondslagen van de constitutionele
monarchie. Kinderloos als Maria en Willem waren, werden zij opgevolgd door
zus Anna I. Toen deze in 1714 kinderloos overleed, ondanks zeventien zwangerschappen, was het Stuart tijdperk voorbij. Te midden van alle commotie
was Engeland intussen uitgegroeid tot een wereldmacht.
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DOCENT

drs. Constance van der Putten is historicus en zij vertelt en schrijft heel graag over
uiteenlopende historische onderwerpen,
over grote tragiek en kleine tragiek in
het verleden, met als uitgangspunt dat
geschiedenis au fond over mensen gaat;
én dat geschiedenis altijd actueel is, ook
onszelf betreft, mensen van nu.

H

FILOSOFIE
DUUR
10 x 2 uur college
DATA
4 februari t/m 14 april
DAG/TIJD
dinsdag 11.00 - 13.00 uur
KOSTEN
€ 280,00
CURSUSNUMMER
V20H01

WAT IS HERMENEUTISCHE FILOSOFIE?
Van de uitleg van teksten naar het leven als uitleg
De afgelopen decennia heef te term ‘hermeneutiek’ steeds meer te kampen
met het spook van de betekenisinflatie, met als gevolg dat iedere uitleg van
een filosofisch werk bijna automatisch een hermeneutiek wordt genoemd. De
hoogste tijd dus om de hermeneutiek nader tegen het licht te houden en de
vraag te stellen wat hermeneutische filosofie betekent.
In het eerste deel van deze cursus maken we een reis door de geschiedenis en
gaan we op zoek naar de bronnen waarmee de hermeneutische filosofie zich
heeft gevoed, want hoewel deze stroming pas in de twintigste eeuw echt opkwam, kondigde zich haar opkomst al eeuwenlang aan. Zo zal onder andere
aandacht worden besteed aan het stoïcijnse onderscheid tussen het innerlijke
en het uiterlijke woord en aan het woord in het hart bij de Kerkvader Augustinus. Ook staan we stil bij de Duitse filosoof Martin Heidegger en diens vroege
werk met als titel Hermeneutik der Faktizität, waarin heel het menselijk zijn als
een hermeneutisch gebeuren wordt begrepen.
Het tweede deel van de cursus zal exclusief gericht zijn op de Duitse filosoof
Hans-Georg Gadamer (1900-2002), die onder anderen door zijn leermeester
Heidegger wel de aartsvader van de hermeneutische filosofie wordt genoemd.
In het bijzonder zal worden stilgestaan bij zijn magnum opus Wahrheit und
Methode (1960), dat geldt als het grondboek van de filosofische hermeneutiek. Onze aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar de universaliteitsaanspraak
van het hermeneutische probleem en naar de rol van de taal.

DOCENT

Aanbevolen Literatuur
Hans-Georg Gadamer: Waarheid en Methode. Vantilt 2014.
ISBN 978 6004 164 8 € 39,50

drs. Nico Dieteren verzorgt, na afronding van de studies Nederlandse taal- en
letterkunde en filosofie, sinds vele jaren
cursussen over filosofie voor diverse
HOVO-instellingen. Op dit moment werkt
hij aan een dissertatie over Heidegger en
Agamben.
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H

GESCHIEDENIS
DUUR
3 x 1,5 uur
DATA
1 april t/m 15 april
DAG/TIJD
woensdag 14.30 - 16.00 uur
KOSTEN
€ 63,00
CURSUSNUMMER
V20H03

MIJNEN EN KOEMPELS
Een Limburgse ‘way of life’
Op 17 december 1965 kwam Joop den Uyl, toenmalig minister van economische zaken, het einde van een tijdperk aankondigen. Den Uyl werd de personificatie van het mijnsluitingsdrama dat zich tussen 1965 en 1974 voltrok.
De onderaardse wereld werd voorgoed gesloten; een bijzondere Limburgse samenleving ging teloor. Drie kwart eeuw heeft de steenkolenwinning
Zuid-Limburg in de greep gehad. Het was een markante episode uit onze
geschiedenis die blijvende sporen heeft achtergelaten in het landschap, de
stedenbouw, de bevolking en vooral in de cultuur. Met de mijnsluiting ging
een Limburgse ‘way of life’ ten onder, maar de culturele dimensie van het Limburgse mijnbouwverleden is nog lang niet uitgewist. In dit drieluik wordt een
aantal aspecten van die ooit zo bloeiende mijnwerkerssamenleving belicht:
1. Opkomst en teloorgang: een geschiedverhaal over de mijnen, de koempels
en hun samenleving.
2. Het alledaagse leven: aspecten van het dagelijks leven in de Limburgse
mijnstreek.
3. Kijk op de mijn: de mijnen en de mijnwerkerssamenleving in de beeldende
kunst en in andermans ogen.

DOCENT

drs. Jac van den Bogaard is vanaf
de oprichting (1990) docent bij Hovo
Limburg en (sinds 1982) bij vele andere
(culturele) instellingen en instellingen
voor volwasseneneducatie. Hij studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis
in Nijmegen, Rome en Amsterdam.
Specialisaties zijn Italianistiek, muziekgeschiedenis, kunst- en cultuurgeschiedenis
van Italië, Rome, Limburg, Maastricht. Hij
publiceerde over tal van kunsthistorische,
sociaal-culturele en cultuurhistorische
onderwerpen.
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H

KUNST EN CULTUUR
DUUR
5 x 2 uur college
DATA
4 februari t/m 14 april
DAG/TIJD
dinsdag 14.00 - 16.00 uur
KOSTEN
€ 140,00
CURSUSNUMMER
V20H05

SPITS DE OREN
Horen met componisten-oren.
Een van de geheimen van muziek is dat het emoties kan oproepen. Iedereen
die ontroerd raakt door muziek zal dat herkennen: hoe dat in zijn werk gaat
is moeilijk te beschrijven. Naast emotie is muziek ook een resultaat van de
mogelijkheden van een componist om dàt op te schrijven wat hij hoort. Voor
een componist is muziek een combinatie van een ingeving (een direct weten
zonder dat dit beredeneerd kan worden) en de manier om die ingeving op
papier vast te leggen.
Een componist wordt daarbij geholpen door de beheersing van zijn vak. Een
belangrijk onderdeel daarvan is de manier hoe die muzikale vorm wordt gevonden die de luisteraar kan volgen.
Gelukkig kan een componist daarvoor teruggrijpen op bestaande modellen,
of in ieder geval op bestaande voorbeelden ook al geeft hij daaraan - uiteraard
-altijd zijn eigen gezicht.
Componisten doen veel moeite om in de vorm duidelijk te zijn en daarop richt
zich met name deze cursus. Wij gaan met componisten-oren luisteren naar
met name dit onderdeel van wat muziek is.
Wie méér hoort kan méér van muziek genieten.
Kern van deze cursus zijn opnamen en composities die aan de piano worden
gespeeld.
DOCENT
De cursus gaat uit van deelnemers die geen muzikale scholing hebben gehad:
graag luisteren naar muziek is voldoende.

John Slangen studeerde compositie en
muziektheorie bij Matty Niël en was 36
jaar werkzaam aan het Conservatorium
te Maastricht als docent en Compositie/
Hoofd Muziek Klassiek. Hij componeerde
solostukken, orkestwerken, concerten en
twee (kamer)opera’s.
31

H

GREEP OP DE WERELD
DUUR
5 x 2 uur
DATA
2 maart t/m 30 maart
DAG/TIJD
maandag 10.30 - 12.30 uur
KOSTEN
€ 140,00
CURSUSNUMMER
V20H09

HEDENDAAGSE CONTOUREN VAN VERDWENEN
STEDEN IN MIDDENEUROPA
Odesa, Odessa, Odessos, Ades; Brodi, Brody, Brod; Lviv, Lvov, Lwów, Lemberg,
Lemberik, Leopolis; Tsjernivtsi, Tsjernovitsy, Czernowitz, Cernăuţi – steden
onder vele namen bekend en met een rijke en veelal tragische geschiedenis.
De geografisch-historische geschiedenissen van steden in Midden-Europa
lopen langs grillige lijnen en om die goed te kunnen beschrijven moeten bronnen van een handvol rijken in evenzoveel talen geraadpleegd worden. Deze
cursus gaat echter geenszins uitsluitend over het verleden, maar is veeleer een
verkenning van het heden met een blik op de toekomst.
Midden-Europa was deel van het Kievse Roesj, van Polen-Litouwen, van het
Russische, het Osmaanse en het Habsburgse Rijk, van de Sovjet-Unie, van
nazi-Duitsland en van de landen die uit de puinhoop van de Sovjet-Unie
ontstonden. Het is de regio die nagenoeg samenvalt met het “paalgebied”,
het vestigingsgebied in het Russische Rijk waar het joden was toegestaan
zich permanent te vestigen. De steden in dit gebied kenden door die voortdurende machtswisselingen en grensverschuivingen een rijke, multiculturele
en multireligieuze bevolking, bestaande uit onder anderen Polen, Oekraïners,
Russen, Duitsers, Grieken, Albanezen, Armeniërs en Joden, die er allen hun
eigen gebedshuizen bouwden.
Juist die regio werd in de twintigste eeuw door het fascisme en het communisme in de tang genomen. De Baltische staten, Polen, Wit-Rusland, de Oekraïne
en het westen van de Sovjet-Unie werden de proeftuin waar twee dictators
hun ideologieën zaaiden en de bevolking de catastrofale oogst moest binnenhalen. In de periode tussen 1932 en 1945 kwamen hier veertien miljoen mensen om het leven – burgers wel te verstaan, de miljoenen soldaten zijn hier
niet meegeteld. Stalin noemde de dood van een enkel individu een tragedie,
de dood van een miljoen een statistiek. Hoogste tijd om achter die statistieken
weer mensen te beschrijven.
Mensen die in Europa wonen, in het veranderde Europa dat niet langer achter
een onoverkomelijke muur ligt, achter niet-verkrijgbare visa, onmogelijk te
reserveren hotels en onbegaanbare wegen. Dat Europa ligt voor ons open met
al zijn steden en landschappen, die we alleen uit de literatuur kenden.
Laat deze cursus een aanzet zijn de fascinerende verhalen van de verdwenen steden van Oost-Europa te gaan lezen en daarbij de schoonheid van
die steden te ontdekken en hun tragische geschiedenis te begrijpen, opdat
voorkomen kan worden dat de steden in deze regio altijd een speelbal van de
geschiedenis zullen blijven.
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DOCENT

dr. Peter Van Nunen volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch en Engels)
te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek
te Leipzig. Hij promoveerde in 1982 bij
Carlos Tindemans over de Russische
theaterregisseur Meyerhold. Hij was als
docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler werkzaam; hij is oprichter van het
Eerste Russische Centrum voor de Nederlandse Taal en Cultuur te Moskou (1993).
Sinds 1995 geeft hij ook leiding aan het
MNM-Ruslandcentrum te Maastricht, dat
zich richt op culturele uitwisseling tussen
Rusland en Nederland.

KUNSTGESCHIEDENIS

MINICURSUS N.A.V. TENTOONSTELLING IN SCHUNCK

H

DUUR
2 x 2 uur
DATA
5 maart en 12 maart
DAG/TIJD
woensdag 10.30 - 12.30 uur
KOSTEN
€ 56,00
CURSUSNUMMER
V20H06

DUTCH DESIGN
Waar een klein land groot in is
Sinds de jaren ‘80 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
en collectieven als Droog en Moooi staan met hun experimentele, innovatieve,
onconventionele en humoristische ontwerpen aan de wieg hiervan.
De documentaire Dutch Design van de Limburgse filmproducent Elbe Stevens
gaat voorjaar 2020 in première en Schunck toont in Heerlen een installatie van
de kunstenares Christie van der Haak. Zij ontwierp onder andere de bekleding
voor het “Juffer bankje” (2012) door Piet Hein Eek.
Redenen om tijdens een korte cursus in te gaan op wat Dutch Design nu
eigenlijk is. Hoe komt het dat Nederland een vooraanstaande positie heeft
ingenomen op dit gebied? 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?

DOCENT

Deze en andere vragen zullen aan de orde komen aan de hand van onderstaande thema’s.
1. Ambachtelijke vormgeving (1875-1915),
2. Vormgeving als kunst (1915-1940),
3. Modernisme en moraal (1925-1965),
4. Professionalisering en beleid (1950-1980)
5. Debat en tegendraadse bewegingen (1980-nu)

drs. Ineke Beeling studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Zij is gespecialiseerd
in de decoratieve kunsten en historische
interieurs. Zij was museumdirecteur,
-conservator. Tevens is zij opgeleid tot
interieurvormgever in Londen. Met haar
bedrijf Beeling Interiors richt zij interieurs
van monumenten in. Zij geeft lezingen
op haar vakgebied voor diverse musea
zoals, Museum van Loon te Amsterdam,
Slot Zuylen en Kasteel Loenersloot. Zij
doceert bij Hovo Limburg, Hovo Brabant,
Hovo Utrecht, Hovo Rotterdam en Hovo
VU te Amsterdam.
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WERELDGESCHIEDENIS
DUUR
10 x 2 uur college
DATA
7 februari t/m 17 april
(niet op 28 februari)
DAG/TIJD
vrijdag 10.30 - 12.30 uur
KOSTEN
€ 280,00
CURSUSNUMMER
V20R01

ERFLATERS VIII
Twintigste eeuw
DOCENTEN
Vanaf de late negentiende eeuw komen er bewegingen, denkrichtingen en
kunststromingen op die met traditionele vormen en ideeën willen breken.
‘Modernisme’ is een brede term voor deze neiging tot het nieuwe.
De schok die de eerste wereldoorlog teweegbrengt versterkt de drang tot
verwerping van het oude en roept vragen op over de zin van het leven. Als
filosoof zoekt Martin Heidegger antwoorden in het ‘Dasein’, waarbij de mens
authentiek moet leven, wars van technologie, en consumentisme. Bij Daniel
Dennett, is de vrije wil met determinisme verenigbaar. Het begrip ‘bewustzijn’
en de spanning tussen het ‘alledaagse’ en het wetenschappelijke mensbeeld
komen aan de orde.
Meesters van de moderniteit in de muziek zijn Claude Debussy en Igor Strawinsky. Enerzijds speelt de reactie op de Duitse laatromantiek met Erik Satie
als protagonist, anderzijds de controverse tonaliteit versus atonaliteit. Igor
Strawinsky ontwikkelt de neoklassieke stijl, door sommigen geringschattend
‘klassiek met de verkeerde noten’ genoemd.
Met bestaande voorstellingen over kunst rekent het dadaïsme radicaal af.
De dichter Paul van Ostayen schept ‘poésie pure’, klankgedichten en visuele
gedichten, losgezongen ‘vrije organismen, zonder verband met de schepper’.
Martinus Nijhoff is bepaald geen nihilist. Hij heeft een boodschap van menselijkheid op zoek naar een ‘bestaan boven de mathematische resultanten der
werkelijkheid’.
In de architectuur en de beeldende kunst zet men zich af tegen de traditie
door abstractie, ratio, zuivering, vereenvoudiging, primaire kleuren en geometrische vormen. We vinden dit bij De Stijl en Piet Mondriaan. Wetenschap en
technologie zijn verworvenheden die het universele faciliteren. Maar wat eruit
voortvloeit kan ook ontmenselijken: commercie, massacultuur, ongebreidelde
consumptie. Andy Warhol zet deze neveneffecten om in kunst, in Pop Art:
series onpersoonlijke zeefdrukken, die hetzelfde eindeloos herhalen.
Is er een uitweg uit de eenentwintigste-eeuwse oververzadiging, uit het
gebrek aan perspectieven en idealen en uit de politieke en economische onzekerheden? Misschien kan de geschiedenis van de vorige eeuw ons helpen:
de Amerikaanse president Woodrow Wilson, die ooit de oproep deed ‘to make
the world safe for democracy’, en de econoom John Maynard Keynes, die
actieve sturing van de economie bepleitte.

drs. Constance van der Putten

drs. Jac van den Boogaard

drs. Jan Ezendam

drs. Wim Fiévez

drs. Peter Flaton
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GESCHIEDENIS
DUUR
4 x 2 uur college
DATA
5 maart t/m 26 maart
DAG/TIJD
donderdag 10.30 - 12.30 uur
KOSTEN
€ 112,00
CURSUSNUMMER
V20R02

CHINA WAS AL OOIT EEN WERELDMACHT
De ‘opkomst’ van China als wereldmacht wordt door velen als verontrustend
ervaren, als inbreuk op de historische machtsverhoudingen. Maar de Chinezen zien dat zelf anders: de gang van hun land is enkel een herstel van China’s
oude glorie als machtigste en beschaafdste land in de wereld! Nu gaat het
Rijk van het Midden zijn rechtmatige plaats op aarde terug krijgen. Immers
eeuwenlang regeerde de Chinese keizer met hemels mandaat. In de 15e eeuw
verkende Zheng He, admiraal van de Chinese vloot, voor zijn machtige keizer
de kusten van Azië en Afrika en bracht voor hem een giraf mee. En toen de Europeanen het eertijds mysterieuze China leerden kennen, vanaf de 17e eeuw,
waren zij onder de indruk van dit land. De Verlichte filosoof Voltaire verklaarde: ‘hun uitgestrekte en dichtbevolkte rijk werd reeds als een familie geregeerd
waarvan de vorst de vader was.... toen wij nog in kleine bendes door de bossen van
de Ardennen zwierven’. In Europa raakte China in de mode: kunst en decoratie
waren Chinees-georiënteerd. Pas in de 19e eeuw verloor China zijn kracht,
werd vernederd door het Westen en door Japan, gedegradeerd tot een minderwaardige staat. Maar dat, zo weten ze in China zeker, was een intermezzo in
de geschiedenis, want het land recupereerde. In het begin van de 20ste eeuw
wilde de Chinese politicus Sun Yat-Sen China nog moderniseren naar Westers
model: ‘wij, het moderne volk van China, zijn allemaal nutteloos, maar als we
voortaan de westerse beschaving als voorbeeld nemen, kunnen we gemakkelijk
van onze zwakte onze sterkte maken en van het oude het nieuwe’. Maar inmiddels
is China trots. Trots op een geschiedenis van ruim 5.000 jaar en overtuigd van
de superioriteit van de eigen beschaving. Het ‘plan van aanpak’ van het land is
nu door en door Chinees.

DOCENT

De cursus China was al ooit een wereldmacht gaat over de vervlogen hoogtijdagen, met name over de periode tussen 15e en 18e eeuw, de eeuwen van de
Ming -dynastieën (1368-1644) en Qing -dynastieën (1644-1912), en ook over
de achtergrond van de teloorgang, in de 19e eeuw.
drs. Constance van der Putten is historicus en zij vertelt en schrijft heel graag over
uiteenlopende historische onderwerpen,
over grote tragiek en kleine tragiek in
het verleden, met als uitgangspunt dat
geschiedenis au fond over mensen gaat;
én dat geschiedenis altijd actueel is, ook
onszelf betreft, mensen van nu.
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KUNST EN CULTUUR
DUUR
3 x 2 uur college
DATA
18 februari t/m 17 maart
(niet op 10 maart)
DAG/TIJD
dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
KOSTEN
€ 84,00
CURSUSNUMMER
V20R03

VAN HENRI JONAS TOT JAN DIBBETS
De ontwikkeling van de religieuze kunst in Limburg tussen
1918-1970 in relatie tot de Limburgse identiteit
In deze cursus wordt de ontwikkeling van de Limburgse kunst en architectuur
van de twintigste eeuw geschetst en geanalyseerd. De docent is gezien zijn
onderzoek en publicaties op dit gebied, goed thuis in deze materie. Hij vertelt
het verhaal van de Limburgse kunstenaars die vóór de oorlog trots waren op
hun katholiek-Limburgse worteling en veel in en rond kerken werkten ten
behoeve van de katholieke gemeenschap. Daarna wordt vervolgd met de na
1945 inzettende ontwikkeling naar een meer open en modern kunstklimaat,
waarin kunstenaars wilden aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen (Aad
de Haas, Amsterdamse Limburgers). Pas relatief laat, dat wil zeggen vanaf
1960, geven de Limburgse kunstenaars hun gewestelijke identiteit op - het
‘arcadische Limburg’ - en verbreken ze de enge band met de katholieke kerk.
’Limburg’ wordt artistiek onderdeel van Nederland en Europa.
Literatuur ‘verplicht’
- Jos Pouls, ‘Beeldende kunst in hoofdlijnen’, in P. Tummers e.a. (red.), Limburg.
Een geschiedenis vanaf 1800, (Maastricht 2015) 155-195.
- Monique Dickhaut, Arcadië voorbij. Het Limburgse kunstdebat in de wederopbouwperiode (1945-1965) (Nijmegen, 2019).

DOCENT

dr. Jos Pouls is sinds 1984 als kunst- en
cultuurhistoricus verbonden aan de Open
Universiteit. In 2002 promoveerde hij op
een dissertatie over de moderne kerkelijke kunst van Limburg. Sindsdien verricht
hij onderzoek naar allerlei onderwerpen
die hiermee verband houden.
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GESCHIEDENIS EN KUNST EN CULTUUR
DUUR
5 x 2 uur college
DATA
3 maart t/m 31 maart
DAG/TIJD
dinsdag 14.00 - 16.00 uur
KOSTEN
€ 140,00
CURSUSNUMMER
V20R04

VAN RELIGIE TOT GELOOF IN DE OUDHEID
Van heidense godsvrees voor vele goden naar de christelijke
onderwerping aan een almachtige God
Religie is fundamenteel anders dan geloof. In de antieke religie geeft de mens
aan de goden wat hun toekomt om hun toorn te vermijden, in de vorm van
offers en andere rituelen. Er is letterlijk sprake van godsvrees. Als de mens zijn
plicht doet, zijn de goden verplicht de hunne te doen volgens het principe: Ik
geef opdat gij geeft’’ (do u des). De talrijke goden zijn niet almachtig. Volgens
de mythen bestelen ze elkaar en plegen echtbreuk; bewakers van de moraal
zijn ze dus niet. Via orakels en magie (zwart en wit) proberen mensen de wil
van de goden te weten te komen en te beïnvloeden.
In de loop van de vele eeuwen die de oudheid beslaat, ontstaan nieuwe relaties tussen mens en god(en): men laat zich inwijden in genootschappen die de
Waarheid pretenderen te bieden, één god centraal stellen en een beter of zelfs
eeuwig bestaan na de dood beloven. Het christendom vormt in alle opzichten
de climax van deze evolutie. De ene God van de christenen is almachtig en
buiten het geloof in Hem en zijn Kerk is er geen heil te vinden.

DOCENT

De collegereeks wordt opgehangen aan het rijke beeldmateriaal van de
antieke godsdienstige praktijken: godenbeelden, tempels, wijgeschenken
(ex-voto’s), vervloekingstabletten, catacomben, kerken, kruisen, afbeeldingen
van martelaars en andere heiligen.
dr. Anton van Hoof is oudhistoricus,
maar allerminst ex-historicus. Hij was tot
2008 universitair hoofddocent antieke
geschiedenis aan de Universiteit van
Nijmegen. De vrijheid die de gepensioneerde status biedt, gebruikt hij om nog
meer dan tevoren voordrachten en cursussen in het hele land en Vlaanderen te
geven – bij HOVO Limburg sinds 2013.
Steeds legt hij daarbij verbindingen tussen de oudheid en de eigen tijd. Dat doet
hij ook in de 8 boeken die hij sinds 2010
heeft gepubliceerd en door stukken in
historische tijdschriften en dagbladen,
met name NRC.
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KUNST EN CULTUUR
DUUR
3 x 2 uur college
DATA
6 februari t/m 20 februari
DAG/TIJD
donderdag 11.30 - 13.30 uur
KOSTEN
€ 84,00
CURSUSNUMMER
V20V03

INTERNATIONALE HOOGTEPUNTEN UIT DE
LIMBURGSE KUNSTGESCHIEDENIS
De mythe van Elsloo, een Limburgse Michelangelo in Rome
en een reinigingsritueel in het Peelmoeras
In deze cursus worden drie belangrijke onderwerpen uit de Limburgse
kunstgeschiedenis besproken en geanalyseerd. Het gaat daarbij – naast om de
feitelijke achtergronden - vooral om de manier waarop hedendaagse kunsthistorici omgaan met kunst en kunstenaars uit het verleden. Moderne benaderingen zijn bijvoorbeeld het materieel-technisch onderzoek naar oude kunst
en (internationale) netwerken van kunstenaars. Interessant aan deze cursus
is, dat er recent belangrijk onderzoek is verricht naar de drie te behandelen
onderwerpen. De cursusdocent is zelf als onderzoeker en/of publicist bij deze
onderwerpen betrokken.
De drie cursusthema’s zijn:
a) De Meester van Elsloo: constructie en deconstructie van een Laatmiddeleeuwse beeldhouwer uit Midden-Limburg. (16de eeuw)
b) Mathieu Kessels uit Maastricht-Baarlo-Rome en zijn belangrijke positie in
het EuropeseNeoclassicisme. (19de eeuw)
c) Joseph Beuys’ Aktion im Moor, een bijzonder ritueel in de Peel uit 1971,
opgevoerd door een van de belangrijkste exponenten van de moderne
kunst. (20e eeuw)
Literatuur
1. Jos Pouls, ‘Prachtig overzicht van de Meester van Elsloo. Expositie in het Bonnenfantenmuseum illustreert de deconstructie van een middeleeuws meester’, in
Locus. Tijdschrift voor cultuurwetenschappen, 3 april 2019.
Zie faculteit-c-en-r.foleon.com/locus/locus-actueel/de-meester-van-elsloo/
- Lars Hendrikman, De Meester van Elsloo. Van eenling tot verzameling (Maastricht/Zwolle 2019).
2. Jos Pouls, ‘Kessels. Europese kunstenaars uit ‘Limburg’ in de negentiende eeuw’,
De Maasgouw 134, 2015 - 3, 110-122. [pdf beschikbaar]
3. Jos Pouls, ‘Een half uur lang de heiligste plek van de Peel: Aktion im Moor van
Joseph Beuys’, in Locus. Tijdschrift voor cultuurwetenschappen, 4 juni 2019.
Zie locus.ou.nl/locus-dossier-culturele-plaatsen/joseph-beuys/
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DOCENT

dr. Jos Pouls is sinds 1984 als kunst- en
cultuurhistoricus verbonden aan de Open
Universiteit. In 2002 promoveerde hij op
een dissertatie over de moderne kerkelijke kunst van Limburg. Sindsdien verricht
hij onderzoek naar allerlei onderwerpen
die hiermee verband houden.

GESCHIEDENIS
DUUR
2 uur college
DATA
dinsdag 7 april
DAG/TIJD
11.00 - 13.00 uur

THEMAOCHTEND BIJ TENTOONSTELLING ‘TEKENS DER VRIJHEID’

V

KOSTEN
€28,00
CURSUSNUMMER
V20V01

‘ZO VERGAAT HET STEEDS TIRANNEN’
Van de moord op Caesar tot de aanslagen op Hitler
De senatoren die Caesar in 44 v C vermoordden, dachten de republikeinse
vrijheid te herstellen door de dictator uit de weg te ruimen. De kring van Von
Stauffenberg werd door een vergelijkbaar motief gedreven. Tirannicide gold
in de oudheid als een daad van burgerzin. Von Stauffenberg c.s. worstelde met
de gewetensvraag of moord, zelfs op een dictator moreel geoorloofd was.
Hun geestelijke raads dominee Niemöller hield hun voor dat God die moord
wel zou vergeven omdat daardoor vele moorden werden voorkomen; ‘Schuldübernahme’ noemde hij dat. De geslaagde moordaanslag op Caesar bracht
niet de verhoopte vrijheid; nieuwe generalissimi vochten om de absolute
macht. Wat zou gebeurd zijn als Von Stauffenberg wel geslaagd was? Was de
Tweede Wereldoorlog dan snel beëindigd, met besparing van miljoenen mensenlevens? Of zou een rancuneus Duits volk aan een nieuwe dolkstootlegende
zijn gaan geloven? ‘Als Hitler had geleefd hadden we de Endsieg wel behaald’.

GESCHIEDENIS
DUUR
2 uur college
DATA
woensdag 4 maart
DAG/TIJD
11.00 - 13.00 uur

DOCENT

dr. Anton van Hooff was tot 2008 universitair hoofddocent antieke geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen. Hij
publiceert o.a. in het NRC.

THEMAOCHTEND BIJ TENTOONSTELLING ‘TEKENS DER VRIJHEID’

V

KOSTEN
€28,00
CURSUSNUMMER
V20V02

WAT HEEFT DEMOCRATIE MET VRIJHEID TE MAKEN?
DOCENT
Democratie en vrijheid worden vaak in één adem genoemd. Maar wat hebben zij met elkaar te maken? Al enige tijd verschijnt een gestage stroom van
publicaties over een vermeende kloof tussen de bevolking en de politiek, over
het falen van politieke partijen, over de onbestuurbaarheid van de overheid
en het afnemende vertrouwen in de politiek als zodanig en in het bijzonder de
volksvertegenwoordigers en de politieke partijen. Is er sprake van een neergang
van de democratie en is die een voorbode van het verlies van onze vrijheid?
De deelnemers worden uitgedaagd om kritisch na te denken over de toekomst
van de democratie en van onze vrijheid aan de van de volgende onderwerpen:
De betekenis van democratie, de hedendaagse discussie over de staat van onze
democratie, voorstellen over hoe de democratie versterkt kan worden.

prof. dr. Huub Spoormans is gepromoveerd op het ontstaan van democratie
in Nederland. Sedert 1986 hoogleraar
rechtswetenschappen aan de Open
Universiteit. Emeritaat in februari 2018..
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HOVO Limburg biedt de mogelijkheid tot verdieping op
academisch niveau.
Onze cursussen en colleges spitsen zich toe op de thema’s
Literatuur, Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Natuurwetenschappen, Sociale wetenschappen en Filosofie.
Locaties
De cursussen worden gegeven in 4 steden:
Maastricht, Roermond, Heerlen en Venlo.
De cursuslocaties staan vermeld op de website.

Meer info
www.hovolimburg.nl
www.facebook.com/HovoLimburg

HOVO-Limburg wordt mede ondersteund door

Open Universiteit
www.ou.nl

