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VOORWOORD		
HOVO Limburg: een nieuw begin
Na een spannende periode waarin HOVO Limburg even wat minder zichtbaar was, staan we nu weer
voor u klaar met een heel nieuw aanbod. We bieden u een inspirerend programma met naast enkele
vertrouwde cursussen vooral veel nieuwe onderwerpen, die u aanmoedigen uw kennis en inzichten
te verbreden en te verdiepen. Onze deskundige en ervaren docenten nemen u met veel plezier mee
in hun vakgebied en dagen u uit uw grenzen te verleggen. Want daar staat HOVO Limburg voor!
Dit najaar gaat HOVO Limburg niet alleen de wijde wereld in met cursussen over China, Rusland en
de Arabische wereld, maar staan we ook stil bij de gebeurtenissen in eigen land. Met de herdenking
van onze bevrijding 75 jaar geleden, kijkt HOVO Limburg terug … met de blik vooruit op de
Wederopbouwperiode. Wat gebeurde er in de jaren 50 en 60 in Limburg op het gebied van politiek,
literatuur, architectuur en beeldende kunst?
Maar HOVO Limburg biedt meer: geschiedenis, literatuur, kunst en cultuur, filosofie, sterrenkunde,
Latijn, mythologie. Met meer dan 20 cursussen en lezingen is er zeker ook iets bij voor u. In deze
brochure vindt u alle informatie.
Niet alleen is ons aanbod vernieuwd, ook hebben we een nieuwe partner gevonden in de Open
Universiteit: een universiteit die al 35 jaar academisch onderwijs verzorgt aan studenten van alle
leeftijden. Om dit lustrum te vieren, organiseert de OU dit jaar een Studium generale met diverse activiteiten in Parkstad Limburg. Ook u kunt daarbij zijn. In deze brochure vindt u alvast informatie over
een eerste serie lezingen tijdens het ‘Weekend van de wetenschap’ in oktober.
En dan is er nóg een nieuwtje: HOVO Limburg gaat naar Venlo! We zijn heel blij dat we dit najaar in
samenwerking met het Limburgs Museum een cursus kunnen aanbieden in Venlo rond het thema
mythologie. Een betere locatie en partner kunnen we ons niet wensen.
We wensen u een uitdagend nieuw seizoen toe.
Team HOVO Limburg

SAVE THE DATE
Opening
10 september 2019
10.00-12.30 uur
Op dinsdag 10 september willen we het najaar feestelijk openen. Naast een lezing over de
wederopbouw in Limburg, gedichten uit de jaren 50 en 60 en een uitdagende muzikale
omlijsting, biedt deze bijeenkomst u de kans om alvast uw mede-cursisten en HOVO-docenten te ontmoeten. Hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie!
LOCATIE

Cellebroederskapel Maastricht (Cellebroedersstraat/Brusselsestraat)
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
U kunt zich in principe inschrijven tot 1 week voor de start van de cursus. 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 op de website kunt u lezen welk cursusmateriaal wordt gebruikt.
De readers sturen we u 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 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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MAASTRICHT

75 Jaar bevrijding in Limburg: herstel en vernieuwing tegelijkertijd
‘Kom vanavond met verhalen’. Literatuur over de nasleep en
verwerking van de Tweede Wereldoorlog
Interieurs van de Wederopbouwperiode, een mini-cursus
Visie van de Vrouw
Italiaanse steden 4: Rome, Città eterna, verhalen van een stad
Latijn voor beginners, deel 1
Leesclub Latijn
Het verstand verloren
China was al ooit een wereldmacht
Russische kunst in Russische musea
Kosmische mysteries
Het zelf en de wereld
De Koran in context

M

M

WEDEROPBOUW NA WOII
DOCENTEN
literatuur drs. Ben van Melick
architectuur dr. Jos Pouls
beeldende kunst dr. Monique Dickhaut
politiek / geschiedenis		
prof. dr. Huub Spoormans
DUUR
8 x 2 uur college
DATA
16 september t/m 11 november,
niet op 14 oktober
DAG/TIJD
maandag 14.00-16.00 uur
KOSTEN
€ 224,00
CURSUSNUMMER
N19M16

75 JAAR BEVRIJDING IN LIMBURG:
HERSTEL EN VERNIEUWING TEGELIJKERTIJD
In september 2019 staat Limburg uitgebreid stil bij 75 jaar bevrijding. Die bevrijding betekende niet
alleen wederopbouw, maar ook een nieuw begin. In deze cursus gaat de aandacht uit naar de naoorlogse periode, van 1944 tot medio jaren zestig, die getekend werd door spanning tussen traditionele
opvattingen van vóór de oorlog en nieuwe, ‘moderne’ inzichten die (doorgaans) hand in hand gingen
met secularisering en ontkerkelijking. Het accent in deze cursus ligt op de politieke en cultuurhistorische ontwikkelingen in Limburg, gezien vanuit een breder (inter)nationaal perspectief. De voortdurende spanning tussen oud en nieuw blijkt complex: achter die tegenstelling ging een meer complexe, ambivalente historische werkelijkheid schuil dan misschien gedacht.
Huub Spoormans bijt de spits af met een schets van de context, dat wil zeggen de specifieke kenmerken van Limburg in het moderniseringsproces: de overgang van agrarische naar industriële samenleving, het betrokken raken van de massa bij politiek (democratie), de opkomst van de verzorgingsstaat,
en de vernederlandsing van de huidige provincie. Hij neemt u mee naar de politieke wereld in Limburg, waar de strijd tussen conservatieve en progressieve krachten fel werd gevoerd. Hij laat daarbij
zien hoe de Katholieke Volkspartij een reus op lemen voeten bleek te zijn.
Ben van Melick richt zich op de literaire ontwikkelingen. Eerst passeren het vooroorlogs traditionalisme, de naoorlogse restauratie en het aarzelend modernisme, zichtbaar in het tijdschrift Zuidenwind,
de revue. Daarna komen de ‘modernen’ aan bod. Nieuwe wind waaide uit Maastricht met het tijdschrift Overtocht. Die nieuwe wind kreeg stormkracht door de Regionale Omroep Zuid en de culturele activisten uit de Mijnstreek, verzameld in Galerie Zuid. Van Melick wil aantonen dat het katholicisme
zowel voedingsbodem voor behoudzucht, als van vernieuwing was, maar dat traditie uiteindelijk de
boventoon gaat vormen, tot midden jaren zestig.
Monique Dickhaut belicht het Limburgse kunstdebat in de wederopbouwperiode, waarin de worsteling om en met de Limburgse identiteit de hoofdrol speelde. Verschillende bekende kwesties,
zoals het rumoer rond de kruisweg van Aad de Haas in Wahlwiller en de veronderstelde ‘vlucht’ van
de Amsterdamse Limburgers uit Limburg, worden vanuit een nieuw standpunt bekeken - met soms
verrassende inzichten.
Jos Pouls, tenslotte, gaat in op de cultuurgeschiedenis van architectuur en monumentale kunst, waarbij traditionalisten die aansluiting zochten met de katholieke kerk, zoals Alphons Boosten, modernisten die inspiratie zochten buiten Limburg, zoals Jean Huysmans, én kunstenaars met tussenposities
met elkaar in discussie gingen.
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LITERATUUR / WEDEROPBOUW NA WOII
DOCENT
dr. Lizet Duyvendak
DUUR
6 x 2 uur college,
1 x per 2 weken
DATA
2, 16 en 30 oktober, 13 en
27 november, 11 december
DAG/TIJD
woensdag 14.00-16.00 uur
KOSTEN
€ 168,00
CURSUSNUMMER
N19M05

M

‘KOM VANAVOND MET VERHALEN’. LITERATUUR OVER DE
NASLEEP EN VERWERKING VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Vanaf september zal er heel veel aandacht zijn voor het feit dat de bevrijding van Limburg, Nederland,
en uiteindelijk ook Nederlands-Indië, 75 jaar geleden plaatsvond. Over de oorlogsjaren, de bevrijding
en de doorwerking van die tijd is heel veel literatuur verschenen. We kennen allemaal De aanslag van
Mulisch, De donkere kamer van Damokles van Hermans of Minco’s Het bittere kruid. Maar er is zoveel
meer! Uit het enorme aanbod aan oorlogsliteratuur is een selectie gemaakt van oudere en recente
literatuur, over oorlog en bevrijding in Limburg, Nederland en Indië.
De cursus heeft als doel 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. De analyse van de literair-technische en literatuurhistorische aspecten in de boeken zal steeds
in verband worden gebracht met de uiteenlopende interpretaties van de cursusdeelnemers. Het
lezen van een boek is een unieke en individuele ervaring. Die ervaring kan schokkend zijn, bevrijdend
of aangrijpend. De schoonheid van de taal of van de constructie en de diepgang van de waarnemingen of beschouwingen van de auteur kunnen adembenemend zijn. Bij een goed boek gebeurt er iets
met een lezer. Er is bijna niets zo persoonlijk als een leeservaring. Maar praten met anderen over dat
boek, dat schept een band. Het is prettig en leerzaam die beleving met anderen te delen.
De boeken worden in de aangegeven volgorde besproken. Deelnemers dienen het boek vóór de
desbetreffende college gelezen te hebben.
- Diet Kramer, Thuisvaart (1948)
- Marga Minco, De andere kant (1959)
- Sytze van der Zee, Potgieterlaan 7 (1997)
- Ton van Reen, Gestolen jeugd (2001)
- Benny Lindelauf, De hemel van Heivisj (2010)
- Marjolein van Heemstra, En we noemen hem (2017)
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WEDEROPBOUW NA WOII
DOCENT
drs. Ineke Beeling
DUUR
3 x 2 uur
DATA
3, 10 en 24 oktober
DAG/TIJD
donderdag 10.00-12.00 uur
KOSTEN
€ 84,00
CURSUSNUMMER
N19M13

INTERIEURS VAN DE WEDEROPBOUWPERIODE, EEN MINI CURSUS
Door de grote destructie van de tweede wereldoorlog moeten er tijdens de wederopbouwperiode in
korte tijd met beperkte grondstoffen en geldmiddelen veel publieksgebouwen en woonhuizen worden gebouwd en ingericht. Dit zijn perfecte condities om de vooroorlogse idealen met betrekking tot
vormgeving van De Stijl, het Bauhaus en het modernisme ten volle toe te passen. De experimenten
van deze vooroorlogse ontwerpers op het gebied van massaproductie, standaardisatie, multipurpose,
stapelbaarheid en modulaire meubelen zijn nu uiterst nuttig. Eindelijk de kans om voor iedereen
een goede vormgeving tegen een lage prijs bereikbaar te maken en daarmee volgens het ideaal van
Bauhaus een betere wereld te creëren.
In Nederland ziet de zeer bevoogdende Vereniging Goed Wonen het als taak het publiek op te
voeden. Dit gebeurt door middel van publicaties, modelwoningen en gespecialiseerde winkels. Het
eikenhouten zogenaamde Oisterwijk meubilair dat nog wortelt in de traditie van de 19e eeuw wordt
van hogerhand actief als ”fout” bestempeld. “Goed” is de lichte, Scandinavisch geïnspireerde stijl. Extra
goed is het groene stempel van goedkeuring van de Vereniging van Huisvrouwen. “Goedgekeurde”
bedrijven zijn Pastoe, Auping, Tomado en het rotan bedrijf Rohe. In hun ontwerpen volgen zij de
Amerikaanse en Scandinavische invloed. Het bedrijf Rohe verkoopt rotan varianten van stoelen van
Charles Eames en de Deen Arne Jacobsen. In deze tijd van “de schouders eronder” en “zuinigheid
met vlijt” schrijft Annie M.G. Schmidt een verhaal ter promotie van Tomado. En wie kent er niet de
“yoghurtflesuitlekker”?! Dick Bruna ontwerpt een reclameplaat voor een modulair wandmeubel van
Pastoe.
Een cursus vol herkenning waarbij de ontwerpen van de wederopbouwperiode in een maatschappelijke en internationale context worden gezet.
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KUNST EN CULTUUR
DOCENT
Drs. Jac van den Boogard
DUUR
5 x 2,5 uur college
DATA
18 september t/m 23 oktober
(niet op 16 oktober)
DAG/TIJD
woensdag 14.00-16.30 uur
KOSTEN
€ 175,00
CURSUSNUMMER
N19M04

M

VISIE VAN DE VROUW
De vrouw als kunstenaar! In vergelijking tot het aantal mannen zijn er in onze kunstgeschiedenis niet
veel vrouwelijke kunstenaars geweest. 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 eigentijdse kunstenaressen
is lang.
Met het toenemend aandeel van vrouwen, die als kunstenaar actief waren, nam ook de belangstelling
toe voor die kunstenaressen die hun hoofd wél boven het artistieke maaiveld uitstaken. Deze cursus
is een ontdekkingstocht naar kunst van vrouwen uit het verleden. We gaan ontdekken welke vrouwen
vanaf de Renaissance een rol hebben gespeeld in de overwegend aan mannen voorbehouden
wereld van de schone kunsten. Wie zijn de ‘must have seens’ onder de vrouwelijke kunstenaars?
Wat was 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 kunstgeschiedenis. We gaan van start in de
vroege zestiende eeuw en eindigen rond het jaar 2000. Deze eerste cursus loopt van de zestiende
eeuw tot medio negentiende eeuw, dus tot het begin van de moderne kunst circa 1850.
Aan wie te denken? Om enkele namen te noemen: Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi,
Judith Leyster, Maria Sibylla Merian, Rachel Ruys, Angelika Kauffmann, Elisabeth Vigee-Lebrun, Berthe
Morisot, Mary Cassatt, Camille Claudel, Käthe Kollwitz, Georgia O’Keeffe, Tamara de Lempicka, Frida
Kahlo, Louise Bourgeois, Meret Oppenheim, Niki de Saint Phalle, Marina Abramovic, Cindy Sherman…
Bij voldoende belangstelling vindt er in het voorjaar 2020 een vervolgcursus plaats. Die cursus gaat
over de periode vanaf het Realisme tot nu (2000). In die periode hebben zich de meeste vrouwelijke
kunstenaars gemanifesteerd.
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KUNST EN CULTUUR
DOCENT
drs. Jac van den Boogard
DUUR
5 x 2,5 uur college
DATA
6 november t/m 4 december
DAG/TIJD
woensdag 14.00-16.30 uur
KOSTEN
€ 185,00
CURSUSNUMMER
N19M10

ITALIAANSE STEDEN 4:
ROME, CITTÀ ETERNA, VERHALEN VAN EEN STAD
In woord en beeld reizen we naar Rome: de Eeuwige Stad, de Urbs, de navel van de wereld.
Uw docent neemt u mee naar ‘zijn’ Rome! We maken wandelingen door de geschiedenis, kunst en
(volks)cultuur van de eeuwige stad, maken kennis met het Rome van de Etrusken en met het antieke
Rome van keizers zoals Augustus. We bewonderen de prachtige tuin van zijn vrouw Livia, de catacombe schilderingen en de mozaïeken van vroeg-christelijk Rome, en proeven aan het leven in
middeleeuws Rome, de San Clemente.
We bewonderen vervolgens het Rome van Bernini, Michelangelo en Rafael, ontmoeten de grote
pausen uit de Renaissance zoals Julius II, vergapen ons aan de pracht van pauselijk Rome in de Barok
– stad van fonteinen als de fontana di Trevi – en we ontmoeten Antonio Canova, de beeldhouwer van
de scandaleuze Paolina Borghese.
Ten slotte verwonderen we ons over het Rome van Benito Mussolini, en Rome de filmstad.
Kortom: in poco parole Rome’s rijke geschiedenis in een cursus.
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LITERATUUR
DOCENT
mw. Jettie de Wal
DUUR
10 x 1,5 uur college
DATA
1 oktober t/m 10 december
(niet op 15 oktober)
DAG/TIJD
dinsdag 14.00-15.30 uur
KOSTEN
€ 210,00
CURSUSNUMMER
N19M03

M

LATIJN VOOR BEGINNERS, DEEL 1
Op verzoek, een ‘verse’ beginnerscursus Latijn, vanaf deel 1.
De wereld draait door. In hoog tempo. Daarom verlangen we soms hartstochtelijk naar een adempauze, naar aandacht en wat respijt. Meditatie en mindfulness zijn dan veel beproefde manieren om
rust in lijf en leden te brengen. Maar u kunt misschien ook eens iets heel anders proberen: een beginnerscursus Latijn. Latijn leren is een uitstekende oefening in concentratie, close reading 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 de cultuur, literatuur en religie van vele landen en vele eeuwen, ook die van vandaag.
Met Latijn ben je nooit klaar; het is niet alleen maar de taal van Caesar en van de Romeinen uit het
klassieke tijdperk die traditioneel op de middelbare school wordt onderwezen, maar het is ook de
levende taal van Erasmus. Toch jaagt Latijn je niet op; de (betrekkelijke!) moeilijkheid dwingt je steeds
weer om gas terug te nemen, om met aandacht te ontdekken, details in je op te nemen.
Latijn verrijkt uw begrip van de structuren, vormen 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, ver weg, maar
soms ook heel herkenbaar en ‘hautnah’. En ach, wat zou het, ‘een dode taal’? U hebt de HOVO-leeftijd
bereikt: u hoeft uw keus voor Latijn helemaal niet (meer) te verdedigen! U kunt gewoon beginnen!
Cui bono? En wie strekt dat tot nut? U zelve!
Bijzonderheid
Indien mogelijk zal de methode Roma (uitg. Hermaion) gebruikt worden. Deze keuze is onder voorbehoud. Voor het begin van de cursus krijgt u hierover uitsluitsel.
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LITERATUUR
DOCENT
mw. Jettie de Wal
DUUR
10 x 1,5 uur college
DATA
1 oktober t/m 10 december
(niet op 15 oktober)
DAG/TIJD
dinsdag 10.30-12.00 uur
KOSTEN
€ 210,00
CURSUSNUMMER
N19M02

LEESCLUB LATIJN
Een cursus ‘onthaast lezen Latijn’. Voor sommigen van u misschien alleen een vak dat u nu eenmaal
moest doen om uw diploma te halen. Goeie ouwe tijd, dat wel. Maar toch vooral rijtjes stampen en
urenlang met veel inspanning taaie, onbegrijpelijke zinnen omzetten in stroef Nederlands. U hebt
destijds uw diploma gehaald en daarna de taal ingepakt in een afgelegen hoekje van uw brein. In het
beste geval denkt u nog wel eens met enige weemoed terug aan die talrijke schooluren waarin u dit
‘slow food’ tot u nam.
Maar dat is zonde! De woordenschat en de grammatica die u destijds met zoveel moeite hebt opgeslagen, zijn misschien wat verstoft. Maar u zult versteld staan hoe dicht al die kennis nog onder de
oppervlakte ligt. Diep ze weer op, al die data, al dat weten! En dan ... ligt er een schat aan literatuur,
geschiedenis, cultuur en levenswijsheden voor u open.
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 enige inspanning moeten ontrafelen)
en aan de hand daarvan de Romeins-klassieke wereld en denkwereld verkennen. En we zijn bepaald
niet eenkennig: we maken ook regelmatig zijsprongen naar andere tijden en andere plaatsen.
Latijn leren en 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.
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GESCHIEDENIS
DOCENT
drs. Constance van der Putten
DUUR
3 x 2,15 uur college
DATA
24 september, 1 en 8 oktober
DAG/TIJD
dinsdag 10.00-12.15 uur
KOSTEN
€ 95,00
CURSUSNUMMER
N19M08

M

HET VERSTAND VERLOREN
Na de kennismaking met krankzinnig geworden vorsten uit oudheid en middeleeuwen in het vorige
seizoen gaat de cursus Het Verstand Verloren nu verder met de zoektocht naar staatshoofden met
een labiele persoonlijkheid, ditmaal in zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Ook in deze
eeuwen waren er vorsten met een afwijkende beleving van de werkelijkheid, met onlogische gedachtepatronen en gedragsstoornissen. En ook in deze eeuwen waren zulke vorsten schrikwekkend voor
hun tijdgenoten en soms zelfs een gevaar voor hun land.
Wij ontmoeten onder meer:
Eind zeventiende eeuw: Karel ‘de behekste’ koning van Spanje, die meervoudig gehandicapt was en
dat ook bleef, omdat opgeroepen exorcisten er niet in slaagden zijn boze demonen uit te drijven, en
na wiens kinderloze overlijden in 1700 in Europa de ‘Spaanse Successieoorlog’ uitbrak, om zijn erfenis.
In de achttiende eeuw ‘mad king’ George van Engeland, over wie de Engelsen nog steeds niet uitgesproken zijn. Was hij krankzinnig of toch een competent vorst, maar bij tijden geplaagd door een
enzymengebrek? En de infantiele Christiaan VII van Denemarken, die absolute macht verleende aan
zijn Duitse lijfarts, Johann Friedrich Struensee – zoals de Zweedse schrijver Per Olov Enquist verhaalt in
de roman ‘Het bezoek van de lijfarts’.
In de negentiende eeuw ‘Märchenkönig’ Lodewijk II van Beieren, die van maanlicht en sprookjes
hield, waanzinnige kastelen bouwde, krankzinnig verklaard werd en daarna verdronk onder mysterieuze omstandigheden, samen met zijn psychiater; én een dame, de Belgische prinses Charlotte,
die keizerin van Mexico werd; haar echtgenoot, Maximiliaan van Habsburg, werd keizer. Maar toen
hun avontuur mislukte werd zij waanzinnig en sleet nog zestig jaren tussen de koude muren van de
kastelen rondom Brussel.
‘Het Verstand Verloren’ gaat op zoek: wat was er mis met deze onfortuinlijke vorsten, hoe werd toentertijd hun ‘waanzin’ geduid en benaderd door ‘de anderen’; en hoe beïnvloedde hun labiele constitutie de tijd waarin zij leefden?
U hoeft de eerdere cursus Verstand verloren niet gevolgd te hebben om deel te nemen aan dit vervolg.
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GESCHIEDENIS/GRIP OP DE WERELD
DOCENT
drs. Constance van der Putten
DUUR
4 x 2 uur college
DATA
26 oktober, 5, 19, 26 november
DAG/TIJD
dinsdag 14.00-16.00 uur
KOSTEN
€ 112,00
CURSUSNUMMER
N19M09

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 weer zijn rechtmatige plaats op aarde terug krijgen: zijn plaats als
wereldmacht. Immers eeuwenlang was China de onbetwiste grootmacht van Oost-Azië. In de vijftiende eeuw verkende Zheng He, admiraal van de Chinese vloot, in opdracht van zijn keizer de kusten
van Azië en Afrika en triomfantelijk bracht hij voor hem een giraf mee. In de zeventiende en vooral
achttiende eeuw was China in Europa enorm in de mode: kunst, decoratie en tuinontwerpen werden
liefst ‘in Chinese stijl’ uitgevoerd. De Verlichte filosoof Voltaire wist de Chinezen te waarderen, immers:
‘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’. Het was pas in de negentiende
eeuw dat het land werd vernederd, door het Westen en Japan gedegradeerd tot minderwaardige
staat. Maar deze erbarmelijke periode staat in China nadrukkelijk te boek als intermezzo in de geschiedenis. Kennelijk deelde de Amerikaanse staatsman Henry Kissinger, architect van de AmerikaansChinese toenadering in de jaren zeventig van de twintigste eeuw, deze visie; hij noemde China een
returning power, veeleer dan een emerging power.
Deze cursus gaat op zoek naar China’s vervlogen hoogtijdagen, met name in de periode tussen
vijftiende en achttiende eeuw, de eeuwen van de Ming-dynastieën (1368-1644) en Qing-dynastieën
(1644-1912) en ook naar de achtergrond van de teloorgang in de negentiende eeuw.
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GESCHIEDENIS/KUNST EN CULTUUR
DOCENT
dr. Peter van Nunen
DUUR
6 x 2 uur college
DATA
6 november t/m 11 december
DAG/TIJD
woensdag 10.30-12.30 uur
KOSTEN
€ 168,00
CURSUSNUMMER
N19M11

M

RUSSISCHE KUNST IN RUSSISCHE MUSEA
Een geschiedenis van de kunst als een geschiedenis van het land (of omgekeerd).
De geschiedenis van de Russische kunst wordt belicht aan de hand van talloze belangrijke werken
van Russische kunstenaars. Deze werken beelden belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit, waardoor de bijeenkomsten ook een samenhangend beeld geven van de geschiedenis van
Rusland. De belangrijkste collecties die we bespreken, bevinden zich in de Tretjakovgalerij in Moskou
en in het Russisch Museum in St. Petersburg.
De basis van de uitgebreide kunstverzameling van de Tretjakovgalerij werd in 1892 aan de stad
Moskou overgedragen. De verzameling werd ondergebracht in een door de schilder Viktor Vasnetsov
ontworpen gebouw. Een belangrijk bezit is de unieke verzameling iconen, die de kern vormt van de
afdeling Oudrussische kunst. Het museum bezit verder een collectie Russische schilderkunst uit de
18e en 19e eeuw. In de belendende dependance worden kunstwerken uit de 20e (avant-garde) en
21e eeuw tentoongesteld.
Het Russisch Museum is het grootste museum van Russische kunst in Sint-Petersburg. De oorspronkelijke verzameling was een gedeelte van de collectie van de Hermitage, het Alexanderpaleis en
de Academie van de Kunsten van Sint-Petersburg. Na de Russische Revolutie in 1917 zijn ook veel
kunstverzamelingen van rijke particulieren geconfisqueerd en aan dit museum toegewezen. Belangrijke collecties zijn de grote verzameling iconen en schilderijen uit de 19e eeuw en werken van de
avant-garde van het begin van de 20e eeuw.
Maar we ‘bezoeken’ niet alleen deze twee musea. Het Poesjkin-museum voor beeldende kunsten in
Moskou en de Hermitage in St. Petersburg zijn te belangrijk om onbesproken te blijven. Zijdelings
wordt er ook aandacht geschonken aan de architectuur en de geschiedenis van de verschillende
gebouwen.
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NATUURWETENSCHAPPEN
DOCENT
drs. Servé Vaessen
DUUR
5 x 2 uur college
DATA
13 september t/m 11 oktober
DAG/TIJD
vrijdag 13.00-15.00 uur
KOSTEN
€ 140,00
CURSUSNUMMER
N19M01

KOSMISCHE MYSTERIES
Sterrenkundigen hebben in de afgelopen driehonderd jaar solide kennis opgebouwd over sterren,
planeten, sterrenstelsels en de opbouw van het heelal. Vooral in de afgelopen decennia is deze kennis
explosief gegroeid door de inzet van ruimtetelescopen, reuzentelescopen op aarde en supercomputers. Dat neemt niet weg dat astronomen ook kampen met enkele intrigerende kosmische mysteries
waarvoor nog steeds geen oplossing is gevonden. Zo moet het heelal veel meer materie bevatten
dan met telescopen te zien is.
Nog mysterieuzer dan deze zogeheten donkere materie is de donkere energie die het heelal versneld
doet uitdijen. Samen maken donkere materie en donkere energie 95% uit van het ‘spul’ waaruit het
heelal is samengesteld, maar hun ware aard is, ondanks jarenlang intensief speuren, nog steeds onbekend. Ook kunnen kosmologen niet verklaren waarom er überhaupt materie voorkomt in het heelal –
en wij dus in feite bestaan – want volgens gangbare theorieën zou het universum alleen uit ruimte en
straling moeten bestaan. Verder onttrekt zich de oerknal zelf, de geboorte van het heelal 13,8 miljard
jaar geleden, aan onze waarneming en is onbekend wat er zich toen precies afspeelde.
Tot slot is er onenigheid onder sterrenkundigen over de vraag hoe snel het heelal precies uitdijt. Twee
beproefde meettechnieken leiden tot twee verschillende resultaten, terwijl niemand hiervoor een
plausibele verklaring heeft. Ook al zijn er geen antwoorden, het denken over deze kosmische raadsels
staat niet stil. In de cursus maken we kennis met de sterrenkundige discussie over deze mysteries.
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FILOSOFIE
DOCENT
drs. Wim Fiévez
DUUR
10 x 2,5 uur college
DATA
3 oktober t/m 12 december
(niet op 17 oktober)
DAG/TIJD
donderdag 14.00-16.30 uur
KOSTEN
€ 350,00
CURSUSNUMMER
N19M06

M

HET ZELF EN DE WERELD		
Het onderwerp van de cursus komt uit de filosofische psychologie. We onderzoeken de verschillende
antwoorden die daar zijn gegeven op de vraag naar wat het ‘zelf’ is. Zo gaan we na waarom sommigen denken dat we geen zelf hebben. En, gesteld we hebben een zelf, hoe zijn we in dat geval
in staat dit zelf te kennen? Wat zijn de momenten waarop en voorwaarden waaronder je echt jezelf
bent? En wanneer ben jij het zelf die handelt in plaats van iemand of iets anders?
Ontologische, kentheoretische, praktische, ethische en politieke vragen over het zelf en persoonlijke
identiteit komen aan de orde. We lezen oorspronkelijke filosofische teksten met radicale en vaak omstreden uitspraken over het zelf. Het is een filosofie cursus, vergeet dat niet. De cursus is niet bedoeld
voor therapeutische doeleinden.
De eerste bijeenkomsten gaan over de basics; daarin kijken we naar hoe in de geschiedenis van de
westerse filosofie over het zelf is gedacht. De daarop volgende colleges gaan over de kwestie van persoonlijke identiteit, in kwalitatieve en numerieke zin. We staan daarna uitgebreid stil bij de narratieve
theorieën over het zelf. De interessante opvatting van de filosoof Derek Parfit gaan we onderzoeken
en aan het einde van de cursus behandelen we de vraag of en met welke reserves we het zelf technologisch zouden moeten willen verbeteren. Nog nooit gehoord van Thomas Metzinger, Derek Parfit,
Marya Schechtman of Dan Zahavi? Teken dan in voor deze op en top actuele en bijzonder interessante cursus.
Achtergrondliteratuur (optioneel): Ik. Filosofie van het Zelf, geschreven door Leon de Bruin, Fleur Jongepier en Sem de Maagt, Boom, 2017. En: Waar was ik toen ik er niet was? Een filosofie van persoon en
identiteit, geschreven door Monica Meijsing, Vantilt, 2019.
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GREEP OP DE WERELD
DOCENT
drs. Ronald Kon
DUUR
6 x 2 uur
DATA
13 september t/m 25 oktober
(niet op 18 oktober)
DAG/TIJD
vrijdag 10.00-12.00 uur
KOSTEN
€ 168,00
CURSUSNUMMER
N19M07

DE KORAN IN CONTEXT		
Wie een koranvertaling op een willekeurige plaats openslaat kan op een onbegrijpelijke passage
stuiten. De losse, in naar het lijkt willekeurige volgorde, geopenbaarde verzen (‘āya’s) zijn weliswaar
op zeker moment gerangschikt tot 114 zinvolle eenheden (sūra’s), maar dat maakt de Koran voor ons
nog niet zonder meer tot een toegankelijke en daarmee begrijpelijke tekst. Overigens geldt dit ook zij het in mindere mate - voor díe gelovigen voor wie de Koran in het Arabisch een leidraad voor het
leven is.
Voor begrip is meer nodig: om het hermetische karakter van de tekst enigszins te ontsluieren is het
geboden om de Koran in context te bezien. In deze cursus van 6 bijeenkomsten zal dat worden gedaan door (1) “De Koran en de 21ste eeuw” als startpunt van onze beschouwingen te nemen: wat zijn
de centrale thema’s die ons bezighouden als we de Koran willen begrijpen. We kijken dan terug op
hoe (2) “De Koran en de antieke oudheid” zich tot elkaar hebben verhouden. We verdiepen ons vervolgens in (3) “De taal van de Koran”, en krijgen dan meer begrip voor (4) “De Koran als (literaire) tekst”.
We vergelijken (5) “De Koran en andere geopenbaarde monotheïstische teksten”, en bestuderen de
verhouding tussen (6) “Boodschap en boodschapper van de Koran”, om af te sluiten met enig inzicht
in welke rol de Koran speelt in het alledaagse leven van gelovigen.
Het is aan te raden om de beschikking te hebben over een verantwoorde Nederlandse vertaling,
zoals die van J.H. Kramers, bewerkt door A. Jaber en J.J.G. Jansen, De Koran, uit het Arabisch vertaald
(Amsterdam: Agon 1992 of later) of die van F. Leemhuis, De koran. Een weergave van de betekenis van de
Arabische tekst in het Nederlands (Houten: Het Wereldvenster 1989 of later).
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CURSUSAANBOD

HEERLEN

Leergang Erflaters van onze beschaving, deel 3:
De vroege middeleeuwen
De zaak van de Tudors: een nieuw perspectief
Moedertje Volga, de Volga als ziel van Rusland
Sterrenkunde voor iedereen: van exoplaneten tot oerknal
De rol van de dichter in Heidegger’s ontologie
Muziek horen!

H

H

WERELDGESCHIEDENIS
DOCENTEN
geschiedenis drs. Constance van der Putten
muziek Jan Ezendam
kunst drs. Jac van den Boogard
literatuur drs. Peter Flaton
filosofie drs. Wim Fiévez
DUUR
10 x 2 uur college
DATA
20 september t/m 29 november
DAG/TIJD
vrijdag 10.30-12.30 uur
KOSTEN
€ 280,00
CURSUSNUMMER
N19H02

LEERGANG ERFLATERS VAN ONZE BESCHAVING DEEL 3:
DE VROEGE MIDDELEEUWEN
Dit is het derde deel van een leergang van acht delen. Alle delen in deze leergang kunnen ook apart
gevolgd worden.
In deze leergang brengen vijf HOVO-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.
De cursus over de erflaters van de westerse cultuur is aangeland bij de vroege middeleeuwen, een
periode die loopt van 500 tot 1000. Het wegvallen van Rome laat een machtsvacuüm achter waarbinnen zich drie nieuwe beschavingen zullen ontwikkelen: de Byzantijnse, de Islamitische en de West-Europese. In het Westen leeft men van de lokale landbouw en lokale productie; er is een teruggang in
kennis en in materiële cultuur. Volksverhuizingen en gewelddadige troonopvolgingen schudden de
kaart van Europa compleet door elkaar. De Christelijke kerk biedt bescherming en structuur; de paus
wordt een belangrijke machtsfactor, de kerk een focus van kunst en cultuur. Bewijs zijn de Hagia Sophia in Istanboel en de magistrale Byzantijnse kathedraal in Ravenna. Kloosterlingen, levend volgens
de regels van Benedictus, hoeden in hun scriptoria de literatuur, kunst en filosofie. Ze vervaardigen en
kopiëren manuscripten en verfraaien deze met sierlijke en realistische schilderingen; ze verpakken de
perkamenten soms in - letterlijk - schitterende edelmetalen kaften, bezet met edelstenen.
Beowulf en het Roelandslied herinneren aan heldendaden van Angelsaksen en Franken, en belichten
het oer-thema van de strijd tussen goed en kwaad. Tot de schat van Sutton Hoo, de scheepsbegrafenis van koning Readwald, behoort zeer geraffineerd edelsmeedwerk dat de Karolingische en Byzantijnse kunst zal beïnvloeden. De gregoriaanse kerkmuziek, ooit toegeschreven aan Gregorius de
Eerste, ontwikkelt zich tijdens de Karolingische periode tot een volwassen zangvorm.
Kortom: een adembenemende periode, waarvan we pas in onze tijd zijn gaan beseffen hoe cruciaal
zij is geweest voor de Europese identiteit.
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GESCHIEDENIS
DOCENT
drs. Constance van der Putten
DUUR
3 x 2 uur college
DATA
3, 17 en 24 oktober
DAG/TIJD
donderdag 10.00-12.00 uur
KOSTEN
€ 84,00
CURSUSNUMMER
N19H03

H

DE ZAAK VAN DE TUDORS: EEN NIEUW PERSPECTIEF			
Kent u de boeken van Hilary Mantel? Tot twee maal toe won ze de Man Booker Prize met romans over
de intriges aan het hof van Hendrik VIII (in 2009 voor Wolf Hall en in 2012 voor Bring Up the Bodies) en
momenteel werkt ze aan het derde boek. Het leven van de excentrieke familie Tudor blijft ons intrigeren.
Het gaat dan ook om een van de meest geruchtmakende perioden in de Engelse geschiedenis: de
zestiende eeuw, toen ruim honderd jaar lang de familie Tudor, met name koning Hendrik VIII en zijn
opvolgende dochters, de koninginnen Maria I en Elizabeth I het land regeerden. De Engelsen zelf zijn
daar vijfhonderd jaar later nog lang niet over uitgesproken en voor historici, schrijvers en filmmakers
blijft deze excentrieke familie een bron van inspiratie, getuige de romans van Mantel.
En nog steeds zijn bij de bestudering van de Tudors nieuwe invalshoeken mogelijk. Wat te denken
van een – in de gangbare geschiedschrijving ongebruikelijk - biologisch-medisch perspectief? De
grote rol van de Tudor-vorsten in de wereldgeschiedenis en hun vaak bizarre gedrag zijn immers niet
los te zien van een in wezen biologisch gegeven: voortplanting. Hendrik VIII brak omwille van zijn
verlangen naar een zoon met de katholieke kerk, dochter Maria trouwde, vanuit haar kinderwens, met
een katholiek, dochter Elizabeth weigerde zich voort te planten…
De korte cursus De zaak van de Tudors brengt het bewogen tijdperk van de Tudor-dynastie voor het
voetlicht én onderzoekt het leven van deze vorsten vanuit dit biologisch-medische perspectief …
met gewaagde conclusies!
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GREEP OP DE WERELD
DOCENT
dr. Peter van Nunen
DUUR
6 x 2 uur college
DATA
6 november t/m 11 december
DAG/TIJD
woensdag 14.00-16.00 uur
KOSTEN
€ 168,00
CURSUSNUMMER
N19H06

MOEDERTJE VOLGA, DE VOLGA ALS ZIEL VAN RUSLAND
De Volga, de langste rivier van Europa en een van de langste van de wereld, wordt door velen als het
symbool bij uitstek van het weidse Rusland beschouwd. Zij verbindt de Kaspische met de Baltische
Zee en is in Rusland de veruit belangrijkste waterweg.
Deze machtige rivier fungeerde als migratieroute, als weg voor invallen of strooptochten en later ook
als ruggengraat voor de eerste industriële ontwikkelingen in Rusland. Ze werd altijd al in liederen en
gedichten bezongen als de ‘moeder der rivieren’ of als ‘moedertje Volga’, Волга-матушка. Zij stroomt
langs de schitterendste landschappen en wordt geassocieerd met vrijheid, bloei en grenzeloze durf.
Het was van de oevers van de Volga dat reeds in de 15e eeuw de moedige ontdekkingsreiziger
Afanasi Nikitin, een handelaar uit Tver, vertrok om ‘over de drie zeeën’ op zoek te gaan naar de Oriënt;
het was op haar oevers dat in de 17e en in de 18e eeuw de leiders van de boerenopstanden Stenka
Razin en Jemeljan Poegatsjov hun campagne begonnen; het was in de stad Nizjni Novgorod aan de
Volga dat aan het prille begin van de 17e eeuw koopman Koezma Minin en vorst Dmitri Pozjarski een
grootscheepse aanval organiseerden om vreemde invallers uit Moskou te verjagen en het Russische
Rijk te bevrijden.
Het was in Stalingrad aan de Volga dat in 1942-1943 de beslissende slag gewonnen werd tegen de
legers van het fascistische Duitsland, hetgeen het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog
bleek. En het is bij de verkiezingen in september 2015 in Kostroma aan de Volga dat de oppositionele
Parnaspartij van Ilja Jasjin het als “laatste oppositionele bastion” tegen de almacht van Poetins verticale
machtsconstructie zal opnemen.
De Volga is onlosmakelijk verbonden met het ware Rusland, zij is de ziel van Rusland, zij is de rivier
bij uitstek die schrijvers, dichters, schilders en muzikanten inspireerde. De Volga bezingen is Rusland
bezingen, de Volga kennen is Rusland kennen.
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NATUURWETENSCHAPPEN
DOCENT
drs. Servé Vaessen
DUUR
5 x 2 uur
DATA
8 november t/m 6 december
DAG/TIJD
vrijdag 13.00-15.00 uur
KOSTEN
€ 140,00
CURSUSNUMMER
N19H07

H

STERRENKUNDE VOOR IEDEREEN: VAN EXOPLANETEN
TOT OERKNAL 			
Tijdens een heldere nacht maakt de sterrenhemel een onvergetelijke indruk. Het besef dringt door dat
we slechts een nietig onderdeel zijn van een ontzagwekkend groter geheel en vragen over het ontstaan
van dit alles dringen zich op.
Sterrenkunde voor iedereen is een kennismaking met de wereld van sterren en planeten en geeft een
algemeen inleidend overzicht van de moderne astronomie. Speciale voorkennis is niet vereist. Dit deel
kunt u ook volgen als u deel 1 gemist heeft.
In het eerste deel van deze cursus ging de aandacht uit naar onze directe omgeving in het heelal: het
zonnestelsel. In dit tweede deel zetten we de verkenningstocht door het heelal voort en maken we
kennis met planeten rond andere sterren dan de zon, waarvan een aantal misschien erg op de aarde
lijkt. Op enorme afstanden van de aarde bevinden zich de sterren. Net als mensen worden sterren
geboren, ze doorlopen verschillende levensfasen en komen soms op een spectaculaire wijze aan hun
einde. In hun hete inwendige smeden zij het materiaal waaruit de wereld om ons heen en ook wijzelf
opgebouwd zijn.
De sterren zijn gegroepeerd in een kolossale schijfvormige verzameling: het Melkwegstelsel. Dit is
slechts een van de miljarden soortgelijke sterrenverzamelingen – de sterrenstelsels – in de onmetelijke kosmos. Raadselachtige objecten zoals quasars en zwarte gaten tarten ons voorstellingsvermogen,
terwijl negentig procent van alle materie in het heelal niet direct waarneembaar is. De aard van deze
zogeheten ‘donkere materie’ vormt een van de grootste raadsels van de moderne sterrenkunde.
De cursus maakt u wegwijs in deze ‘sterren’-materie, waarbij we ook de oerknaltheorie zullen belichten.
Deze theorie beschrijft de geboorte van het universum als een gigantische uitdijende vuurbol en nog
steeds verwijderen de sterrenstelsels zich van elkaar. Ter afsluiting werpen we de vraag op of de mens de
enige hoog-intelligente levensvorm is in het heelal.
De sterrenkunde als wetenschap maakt een razendsnelle ontwikkeling door, want onbemande ruimteverkenners en een nieuwe generatie telescopen zowel op aarde als in de ruimte laten een geheel nieuw
beeld van het heelal zien.
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FILOSOFIE
DOCENT
drs. Nico Dieteren
DUUR
10 x 2 uur college
DATA
8 oktober t/m 17 december
(niet op 15 oktober)
DAG/TIJD
dinsdag 11.00-13.00 uur
KOSTEN
€ 280,00
CURSUSNUMMER
N19H05

DE ROL VAN DE DICHTER IN HEIDEGGERS ONTOLOGIE
Voordat de Tweede Wereldoorlog vooral het Europese continent in een groot inferno had veranderd,
werd het Duitse volk vaak aangeduid als ‘het volk van de denkers en de dichters.’ Ook Heidegger
bekent zich nadrukkelijk tot deze eretitel wanneer hij vanaf de jaren dertig in zijn ontologische project
een steeds eminentere rol toekent aan de grote Duitse dichters. Vooral het oeuvre van Hölderlin heeft
een onuitwisbare indruk op hem gemaakt, getuige onder andere omschrijvingen als ‘der Dichter der
Deutschen’ en ‘der Dichter der Dichter.’
In deze cursus draait het om de vraag waarom Heidegger de blik op de dichters richt in een denken
waarin het exclusief gaat om de grondvraag bij uitstek, namelijk de vraag naar de zin van zijn überhaupt of de vraag naar het zijn als zijn. Wat onderscheidt de dichters van de grote wijsgeren?
Voor de denker Heidegger wordt de vraag naar de cruciale rol van de dichter zeker niet gemotiveerd
door een culturele belangstelling, evenmin biedt hij ons een esthetische beschouwing van het werk
van enkele grote dichters. Er is allesbehalve sprake van esthetica! Eerder zijn dichters als Hölderlin,
Trakl en George voor hem herauten van een andere, niet-metafysische toekomst (‘de andere aanvang’) en gaat het erom dat wij mensen, willen wij een toekomst hebben, leren luisteren naar hun
stem. Van ons wordt veel meer gevraagd dan alleen maar de gedichten van de grote dichters te lezen
en te analyseren, want in het dichterlijke spreken staat niets minder dan het wezen van de mens c.q.
het mens-zijn zelf op het spel. Voor zover de stem van de dichter ons in ons eigen wezen aangaat,
moeten we bijna in de letterlijke zin van het woord ‘een horige’ worden.
In deze cursus gaan we op zoek naar het eigen karakter van dit dichterlijke spreken en proberen we
ook een eerste antwoord te geven op de vraag wat Heidegger bedoelt wanneer hij zegt dat de dichter ‘das Heilige sagt’. Welke betekenis heeft hier het heilige?
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KUNST EN CULTUUR
DOCENT
dhr. John Slangen
DUUR
5 x 2,5 uur college
DATA
18 september t/m 23 oktober
(niet op 16 oktober)
DAG/TIJD
woensdag 14.00-16.30 uur
KOSTEN
€ 175,00
CURSUSNUMMER
N19H01

H

MUZIEK HOREN!		
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?
Ik vraag me af of die kloof wel zo groot is als die 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. En een componist wil ook dat hoe hij of 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 deze in zijn werk dan
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 daarbij van pas komen om wat we horen te beschrijven (zoals in het bovenstaande
voorbeeld ‘tel’ en ‘toon’).
Om deel te nemen aan deze cursus 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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CURSUSAANBOD

ROERMOND
De staat van de democratie

Leergang Erflaters van onze beschaving, deel 7:
de 19de eeuw in Europa
Levensfasen van de antieke mens:
baby, puber, volwassene, bejaarde

R

GREEP OP DE WERELD
DOCENT
prof. dr. Huub Spoormans
DUUR
5 x 2,5 uur
DATA
12 november t/m 10 december
DAG/TIJD
dinsdag 10.00-12.30 uur
KOSTEN
€ 175,00
CURSUSNUMMER
N19R03

R

DE STAAT VAN DE DEMOCRATIE		
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.

27

R

WERELDGESCHIEDENIS
DOCENTEN
geschiedenis drs. Constance van der Putten
muziek Jan Ezendam
kunst drs. Jac van den Boogard
literatuur drs. Peter Flaton
filosofie drs. Wim Fiévez
DUUR
10 x 2 uur college
DATA
20 september t/m 29 november
(niet op 18 oktober)
DAG/TIJD
vrijdag 10.30-12.30 uur
KOSTEN
€ 280,00
CURSUSNUMMER
N19R01

LEERGANG ERFLATERS VAN ONZE BESCHAVING DEEL 7:
DE 19DE EEUW IN EUROPA
Bijzonderheden
Dit is het zevende deel van een leergang van 8 delen. Alle delen in deze leergang kunnen ook apart
gevolgd worden.
In deze leergang brengen vijf HOVO-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.
Het debacle van de Franse revolutie had laten zien dat ideeën en idealen, hoe mooi ook, geen eeuwigheidswaarde hebben. Aan het einde van de 18e eeuw steken Robespierre en zijn ‘Terreur’ een spaak in
het wiel van de ratio van de ‘philosophes’ en van het vooruitgangsgeloof van de Verlichting. En ook de
opkomende Romantische beweging, die dweepte met de liberté, égalité en fraternité, werd gedwongen zich te heroriënteren. Het bankroet van de Revolutie en van de achterliggende verlichtingsidealen
leidt tot nieuwe impulsen.
Een zo’n nieuwe impuls was die van heimwee en nostalgie, een reactionair romantisch verlangen naar
een vroeger waarin alles en iedereen nog loyaal en overzichtelijk en echt was, een tijd waarin men van
Ivanhoe’s gelaat nog ‘the natural working of the soul’ kon aflezen.
Een tweede impuls is die van de zoektocht naar het individuele; deze neemt meerdere gedaanten aan.
Balzac gaat in zijn talloze romans op zoek naar het alledaagse, realistische, veelkleurige individuele.
Tegen het eind van de 19e eeuw melden zich de impressionistische kunstenaars: autonoom, fier op hun
persoonlijke manier van kijken, hun nieuwe technieken, op het authentieke en subjectieve. Nietzsche
ontwerpt het ultieme individu, de übermensch: de volwassen mens, vrij van God, als de schepper van
nieuwe waarden, die zichzelf ‘bejaht’ en alleen zichzelf heeft om op terug te vallen. De geestdrift voor
het individuele zien we ook bij Wagner, die zichzelf neerzet als genie-profeet-schepper van het mythische ‘Gesamtkunstwerk’, van programmatische muziek met een hoogdravende missie van verlossing.
Voor die verlossing moest onder meer het ‘Deutschtum’ zorgen, de bijkans mystieke culturele Duitse
identiteit.
En daarmee zijn we meteen bij een volgend, in het bijzonder Duits, symptoom van de 19e eeuw: de
begeestering voor het nationalisme, die onder Bismarck ook z’n politieke beslag zou krijgen. Overigens
had dat ‘Deutschtum’ ook sacrale elementen. En hoewel het leek alsof in de 18e eeuw met religie en
godsdienst definitief was afgerekend, zijn deze, ondanks de ‘philosophes’ en ondanks Nietzsche, in de
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19e eeuw hardnekkig aanwezig gebleven. Soms in vreemde gedaanten, zoals bij de positivist Auguste
Comte die een godsdienst-zonder-God bedacht om zijn ideale maatschappij te kunnen laten functioneren: de ‘Religion de l’Humanité’ met zeven sacramenten en de drie dogma’s van altruïsme, orde en
vooruitgang. Bij Comte moest de vooruitgang tot stand komen door de wetenschappen. Vooruitgangsgeloof: het was er dus nog, net als het geloof in de wetenschappen. Ze zijn nooit weggeweest, ondanks
denkrichtingen en stromingen die zich afzetten tegen de ratio. Hoe had zonder die wetenschappen
immers de industrialisering zo snel om zich heen kunnen grijpen?
Dat is trouwens ook de 19e eeuw: de industrialisering en de ingrijpende maatschappelijke gevolgen
van dien; het liberalisme, het marxisme, het socialisme, 1848, de enorme (geo)politieke verschuivingen:
ontwikkelingen, trends, stromingen die zich niet in een paar regels laten vatten. Maar elementen ervan
zullen zeker aan de orde komen in deze erflaterscursus over de 19e eeuw in Europa, aflevering 7.
De 19e eeuw zal worden verkend met als reisgenoten de volgende individuen: Thomas Robert Malthus,
Otto von Bismarck, Richard Wagner, Johannes Brahms, Walter Scott, Honoré de Balzac, Auguste Rodin,
Vincent van Gogh, Auguste Comte en Friedrich Wilhelm Nietzsche.

GESCHIEDENIS
DOCENT
dr. Anton van Hooff
DUUR
5 x 2 uur college
DATA
2 oktober t/m 6 november
(niet op 16 oktober)
DAG/TIJD
woensdag 14.00-16.00 uur
KOSTEN
€140,00
CURSUSNUMMER
N19R02

LEVENSFASEN VAN DE ANTIEKE MENS:
BABY, PUBER, VOLWASSENE, BEJAARDE
Ieder stadium van het antieke mensenleven leidt zowel tot bevreemding als herkenning bij de moderne
mens. Ongewenste baby’s (mismaakte zuigelingen of overtallig meisjes) werden weggegooid, maar
grafinscripties spreken ook van oprecht verdriet over hun vroege dood. Iets dergelijks geldt ook voor de
levensfasen van kind en puber, waarin een scherp verschil tussen jongens en meisjes werd gemaakt.
Volwassen, gehuwde vrouwen hadden de dubbele moraal maar te accepteren die hun mannen grote
seksuele vrijheid toestond. En bejaarden genoten lang niet altijd een ‘goede oude tijd’. Deze cursus met
rijk gebruik van beeldmateriaal roept natuurlijk vragen op over opvoeding en genderverschillen nu.
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CURSUSAANBOD

VENLO

Mythologie in woord en beeld

V

GESCHIEDENIS
DOCENT
dr. Anton van Hooff
DUUR
5 x 2 uur college
DATA
22 oktober t/m 19 november
DAG/TIJD
dinsdag 14.00-16.00 uur
KOSTEN
€ 140,00
CURSUSNUMMER
N19V01

V

MYTHOLOGIE IN WOORD EN BEELD		
Het verhalengoed dat telkens weer werd uitgebeeld en literair bewerkt is schier onuitputtelijk: het Parisoordeel, het Trojaanse paard, de zwerftocht van Odysseus, de twaalf werken van Herakles, de Amazonen,
Orpheus en Eurydike, koning Midas met de ezelsoren, Persephone door Hades meegesleurd naar de
onderwereld, Oidipous die met zijn moeder trouwde.
Het Griekse woord mythos betekent woord of verhaal. Telkens weer werden de aloude verhalen
doorverteld en aangepast aan de behoeften van verteller en gehoor. Sommigen probeerden de oude
mythen te rationaliseren: Europa was ‘gewoon’ door Griekse zeevaarders gekidnapt of zij ging gewillig
mee met haar minnaar die de achternaam Stier had.
In deze cursus van 5 colleges halen we onze kennis van de belangrijkste Griekse mythen op en gaan
we na hoe ze in de antieke en de latere westerse beeldende kunst op zeer uiteenlopende wijzen zijn
geïnterpreteerd.
De syllabus is beknopt. Het heeft namelijk weinig zin de mythen uit te schrijven; ze zijn te vinden zijn in
allerlei naslagwerken en op Wikipedia - in de Engelse versies meestal uitgebreider dan onder de Nederlandse lemmata. Het is raadzaam kennis te nemen van de inhoud van de mythe(n) die per college aan
de orde komen. In elk college worden de hoofdpunten van het verhaal gevolgd en rijkelijk voorzien van
beelden en vertaalde tekstfragmenten. Dit zijn de te behandelen mythen per college:
1. Persephone (Proserpina) en Demeter (Ceres), Phaëton, Arachne, Europa, Kadmos
2. Theseus, de held van Athene met: Ariadne, Daidalos en Ikaros, Amazones, Phaidra, Hippolytos
3. De onverlaten: Tityos, Tantalos en Sisyphos, Ixion, Danaïden, Prometheus en Epimetheus, Pandora
4. De verliezers: Oidipous, Antigone, Orpheus en Eurydike
5. Herakles (Hercules)
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LEZINGEN
LEZING MET CONCERT OVER DE VROUW

In samenwerking met het Festival Vocallis 2019

DOCENT
drs. Jac van den Boogard
DUUR
lezing + concert
DATA
lezing maandag 4 november
10.00-12.30 uur
concert Vocallis woensdag 6 november
20.00 uur
LOCATIE
Maastricht
KOSTEN
€49 combi ticket lezing en concert
CURSUSNUMMER
N19M12

Dit jaar staat het liedfestival Vocallis www.festivalvocallis.nl in het
teken van de Vrouw.
HOVO Limburg organiseert daarbij een lezing met veel beeldmateriaal waarin het veranderend beeld van de vrouw in de 20ste
eeuw centraal staat. Het raadsel ‘vrouw’ was een bron van inspiratie voor heel veel kunstenaars in de 20ste eeuw. Het beroep ‘kunstenaar’ werd in de vorige eeuw voor de emanciperende vrouw
ook een acceptabele broodwinning. Maar hoe keken kunstenaars
(M/V) toen naar de vrouw? Hoe gaven zij het veranderend vrouwbeeld weer? Aan het eind van de 20ste eeuw verandert dit beeld
en worden weergaves ervan in artistiek, psychologisch en emancipatoir opzicht steeds diverser.
Het liedfestival Vocallis organiseert op woensdag 6 november,
om 20 uur in Dominicanen Boekhandel een concert met liederen
en verhalen rondom de hoofdpersonen van de roman Cécile en
Elsa, strijdbare freules, van Elisabeth Leijnse. Soliste: Cora Burggraaf
(onder voorbehoud). Toegang tot dit concert maakt deel uit van
het arrangement.

REVOLTE IN DE MODE GEVOLGD DOOR DE DOCUMENTAIRE
THE EYE HAS TO TRAVEL

In samenwerking met Lumière Cinema Restaurant Café en festival Vocallis
DOCENT
drs. Jac van den Boogard
DUUR
45 minuten + film
DATUM
nog nader te bepalen
i.h.k.v. Festival Vocallis
(25 oktober t/m 10 november)
LOCATIE
Maastricht
(Lumière Cinema Restaurant Café)
KOSTEN
nog nader te bepalen
CURSUSNUMMER
N19M15

De lezing gaat over drie cruciale revoltes in de 20e eeuwse mode:
Coco Chanel (ca 1925/1935), de New Look (1948) en de minirok
van Mary Quant (1965). De invloed van deze drie mode-iconen
wordt in de context van hun tijd geplaatst.
De film The eye has to travel is meer dan een biopic van Diana Vreeland, hoofdredactrice van Harpers Bazar en Vogue en conservator
van de eerste museale mode collectie van het MOMA New York.
De film biedt een inkijk in de wereld van de beeldende kunst in de
tweede helft van de 20e eeuw.

DOOR MAASTRICHT … EEN WANDELING IN WOORD EN
GEDACHTEN / DE DIKKE MUREN VAN MAASTRICHT
DOCENT
drs Constance van der Putten
DUUR
1 x 2 uur college
DATUM
maandag 7 oktober
LOCATIE
Maastricht
KOSTEN
€ 28
CURSUSNUMMER
N19M14

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 lezing van twee uur
over de ‘stad met een verleden’.
Thema van de eerste lezing is De dikke muren van Maastricht

STUDIUM GENERALE OPEN UNIVERSITEIT
In het academisch jaar 2019 - 2020 viert de Open
Universiteit, partner van HOVO Limburg, haar 7de
lustrum. In het kader hiervan organiseert zij diverse
activiteiten, waaronder een Studium Generale, een
reeks lezingen. U kunt daar bij zijn!

LEZINGEN
Als cursist van HOVO bent u gedurende het hele
jaar van harte welkom bij de lezingen die plaatsvinden in Parkstad Limburg. De lezingen zijn kosteloos
toegankelijk; aanmelden is niet nodig. De eerste
van deze lezingenreeks vindt plaats in het Weekend van de Wetenschap.

drie lezingen door hoogleraren verbonden aan de
Open Universiteit. De thema’s waarover zij spreken
zijn geschiedenis, psychologie en economie.

MEER INFORMATIE STUDIUM GENERALE
Zodra het programma van de overige lezingen
bekend is, ontvangt u van ons een uitnodiging
via de HOVO nieuwsbrief.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan op
www.hovolimburg.nl.
Het programma van Studium Generale wordt
ook in de agenda op de website van de Open
Universiteit (www.ou.nl) aangekondigd.

WEEKEND VAN DE WETENSCHAP
Tijdens het Weekend van de Wetenschap 2019
(www.weekendvandewetenschap.nl) vindt op
5 oktober 2019 in Glaspaleis Schunck in Heerlen
de aftrap van het Studium Generale plaats met
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DOCENTEN
Drs. Servé Vaessen studeerde ge-

Drs. Ben van Melick studeerde Neerlan-

schiedenis aan de Radboud universiteit
en werkt als docent in het voortgezet
onderwijs. Sinds 1999 is hij werkzaam als
wetenschapsjournalist met als specialiteit
sterrenkunde, ruimtevaart en weerkunde.

distiek en Algemene Literatuurwetenschap
aan de UvA en werkte als docent, publicist,
redacteur, tijdschriftmaker, columnist en
uitgever. Sinds 2012 verzorgt hij lezingen/
cursussen literatuur- en cultuurgeschiedenis voor HOVO Limburg.

Drs. Ineke Beeling studeerde kunstge-

Dr. Anton van Hooff was tot 2008

schiedenis in Leiden. Zij is gespecialiseerd
in de decoratieve kunsten en historische
interieurs. Tevens is zij opgeleid tot interieurvormgever in Londen. Zij doceert aan
diverse HOVO-instellingen.

universitair hoofddocent antieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Hij
is tevens auteur en publicist. Sinds 2013
verzorgt hij cursussen bij HOVO-Limburg
waarin hij de verbinding legt tussen de
oudheid en de eigen tijd.

Drs. Nico Dieteren studeerde Neder-

Dr. Peter van Nunen is tolk-vertaler

lands en Filosofie en werkt aan een
proefschrift over Heidegger en Agamben.
Hij verzorgt cursussen over continentale
filosofie (vooral op het gebied van de metafysica) voor diverse HOVO-instellingen.

(Russisch en Engels), studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek en promoveerde op theaterregisseur
Meyerhold. Hij was docent tolken / vertalen en zet zich actief in voor de culturele
uitwisseling tussen Rusland en Nederland.

John Slangen studeerde compositie en
muziektheorie en was 25 jaar als (hoofdvak)docent compositie en theoretische
vakken verbonden aan het Conservatorium Maastricht. Daarnaast is hij componist
van solostukken, kamermuziek, orkestwerken, concerten en twee (kamer)opera’s.

Drs. Constance van der Putten is

Dr. Lizet Duyvendak studeerde

Dr. Huub Spoormans studeerde

Nederlands aan de Universiteit Utrecht
waar ze promoveerde op een proefschrift
over Het Damesleesmuseum. Ze werkt als
letterkundige bij Cultuurwetenschappen
(Open Universiteit) en verzorgt al vele
jaren literatuurlessen voor HOVO.

politicologie aan de Radboud Universiteit
en promoveerde op het ontstaan van
democratie in Nederland. Hij publiceerde
over politieke, bestuurlijke en juridische
onderwerpen. Hij was als docent, hoogleraar en decaan verbonden aan de UM en
de OU.

Drs. Jac van den Boogard studeerde
geschiedenis en kunstgeschiedenis in
Nijmegen, Rome en Amsterdam. Hij is
vanaf de oprichting (1990) docent bij
HOVO Limburg. Zijn specialisaties zijn
Italianistiek, muziekgeschiedenis en kunsten cultuurgeschiedenis.

34

historicus. Zij vertelt graag over uiteenlopende historische onderwerpen met als
uitgangspunt dat geschiedenis au fond
over mensen gaat én dat geschiedenis
altijd actueel is en ook onszelf betreft.

Drs. Wim Fiévez is opgeleid als filosoof
in Groningen, Stockholm en Amsterdam
met specialisme taalfilosofie en ethiek.
Hij heeft gewerkt als docent filosofie aan
diverse universiteiten en verzorgt al jaren
cursussen filosofie voor diverse HOVOinstellingen.

Jettie de Wal studeerde Klassieke Talen
en Engelse Taal- en Letterkunde In Leiden
en werkte als docent Klassieke Talen en
vertaler, editor en tekstschrijver. Sinds tien
jaar geeft zij cursussen Latijn aan HOVO
Limburg.

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.

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.

Dr. Monique Dickhaut is kunsthistori-

Drs. Jan Ezendam studeerde piano,

Drs. Peter Flaton studeerde Neder-

orkestdirectie, 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.

landse taal- en letterkunde, Algemene
Literatuurwetenschap aan de RU Utrecht
en oudheidkunde aan de VU. Hij was leraar
in het voortgezet onderwijs en aan de
Tilburgse Katholieke Leergangen en bisschoppelijk gedelegeerde voor het VO.

Verder studeren?
Volg een studie op academisch
niveau.
Studeren aan de Open Universiteit betekent studeren zoals je
dat zelf wil. Van korte studie tot volledige, universitaire bachelor
en master. Prima te combineren met werk en privéleven. En met
een optimaal studiesucces als resultaat!
✔ voornamelijk online met persoonlijke contactmomenten
✔ volgens vaste structuur en toch veel vrijheid
✔ keuze uit Psychologie, Rechten, Natuur en Milieu, Informatica,
Management, Cultuur en Onderwijs

6519241

Vraag een persoonlijk studieadvies aan op
www.ou.nl

cus en gespecialiseerd in twintigste-eeuwse beeldende en toegepaste kunst in
Limburg. Ze promoveerde aan de OU op
het proefschrift Limburgs kunstdebat in de
wederopbouwperiode (1945-1965). Zij is
bestuursvoorzitter van HOVO-Limburg.

HOVO Limburg biedt 50 plussers de mogelijkheid
zich te verdiepen op academisch niveau.
Onze cursussen spitsen zich toe op de thema’s
literatuur, kunst en cultuur, geschiedenis, natuurwetenschappen 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

