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Voorwoord  

Voor u ligt de brochure van HOVO Alkmaar met het cursusaanbod najaar/winter 2013. Heeft u het voornemen 
of de wens uzelf te ontplooien op cultureel en/of intellectueel gebied dan biedt het programma van HOVO 
Alkmaar een uitstekende manier om dit te doen. 
 
Een leven lang leren of zo u wilt een lang leven leren wordt in Nederland sinds 1986 
mogelijk gemaakt door de instellingen voor Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO). Deze instellingen zijn 
gelieerd aan een universiteit of hogeschool. HOVO Alkmaar is gelieerd aan Hogeschool Inholland Alkmaar en 
de cursussen worden op deze locatie aangeboden. 
 
HOVO is een erkend kwaliteitskeurmerk en staat borg voor onderwijs op propedeuseniveau universiteit. 
 
In het programma dat begin oktober 2013 start, biedt HOVO Alkmaar weer een scala aan interessante 
cursussen. U kunt komend najaar cursussen volgen op het gebied van Architectuur, Kunstgeschiedenis, 
Muziek, Geschiedenis, Filosofie, Natuur in Noord-Holland en Letterkunde.  
 
Het HOVO-najaar wordt ingeluid op 27 september 2013 om 14.30 uur in de Rabobankzaal met een boeiende 

lezing “Hoe hoort het eigenlijk in de Klassieke Oudheid” die gratis wordt aangeboden aan alle 

(ex)cursisten van HOVO Alkmaar. Spreker is drs. Cornelis Jonkman, classicus en docent cultuurgeschiedenis.   

In deze brochure vindt u informatie over de introductielezing, de inhoud van cursussen en de wijze waarop 
deze worden aangeboden en het aanmeldingsformulier. 
 

HOVO Alkmaar wenst u heel veel plezier met de cursus(sen) van uw keuze! 

 

Namens HOVO Alkmaar, 

 

 

 

 

 

 

Damienne Leijen 

 

Damienne Leijen 

Onderwijscoördinator  
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1. Hoger Onderwijs Voor Ouderen 

HOVO Alkmaar verzorgt op de locatie van de Hogeschool Inholland Alkmaar de universiteit van de derde 

leeftijd. Met cursussen, lezingencycli en excursies op universitair / hbo-niveau voor iedereen van vijftig jaar of 

ouder, brengt HOVO Alkmaar het ideaal van een leven lang leren in de praktijk. Daarbij worden geen formele 

eisen gesteld aan een specifieke vooropleiding.  

 

Onderwijs genieten 

Ontplooiing en verdieping, verbreding van de eigen horizon door het verwerven van kennis en inzicht in het 

gekozen vakgebied staan bij dit type onderwijs centraal. Met andere woorden: ‘leren om het leren’, ‘onderwijs 

genieten’ in de meest letterlijke zin van het woord. 

 

Op universitair of hbo-niveau 

Onder ‘universitair /hbo- onderwijs’ wordt niet alleen het overdragen van wetenschappelijke kennis verstaan, 

maar bovenal het ter discussie stellen van (eigen) standpunten op basis van geordend en kritisch denken. 

 

Docenten 
De docenten hebben allen een opleiding genoten aan een universiteit of hogeschool en zijn werkzaam of 
werkzaam geweest bij een instelling voor hoger onderwijs. Zij zijn specialisten op het betreffende vakgebied 
en beschikken over didactische vaardigheden. 
 

Geen vooropleiding vereist 
Hoewel veel van de deelnemers aan HOVO een universitaire/hbo-achtergrond hebben, staat HOVO open 

voor iedereen die interesse heeft in het verwerven van kennis en inzicht op academisch niveau. Immers, niet 

iedereen heeft de kans gehad te studeren, ook al had hij of zij dat graag gewild. Als er bij een programma 

specifieke kennis wordt vereist, meestal leesvaardigheid in één of meerdere talen, dan wordt dat aangegeven. 

 

 

 

 

 

HOVO Alkmaar, voor iedereen van vijftig jaar en ouder, voor zowel werkenden als 

niet-werkenden. 
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2.  Het onderwijs van HOVO Alkmaar 

HOVO Alkmaar verzorgt een per studiejaar wisselend aanbod van min of meer afgeronde programma’s. 

Afhankelijk van belangstelling en mogelijkheden worden onderdelen van dit aanbod tijdens volgende jaren 

herhaald. Als een cursus of lezingencyclus in een volgend jaar een vervolg krijgt, spreken we van een 

leergang. 

Een cursus bestaat uit een geheel van 5-8 hoorcolleges of een combinatie van hoor- en werkcolleges. Een 

cursus is bedoeld als volwaardige eenheid van het betreffende vakgebied. De exacte invulling van het college 

wordt overgelaten aan de expertise van de docent. 

 

Wekelijks is er een hoorcollege van tweemaal 50-60 minuten of een hoor- en werkcollege (samen twee uur), 

met daartussen een pauze van ongeveer 20 tot 30 minuten. Een hoorcollege is een inhoudelijk betoog door 

de docent, dat als introductie dient op de verdiepende literatuur die de deelnemers gedurende de daarop 

volgende week kunnen bestuderen. 

 

Op het inschrijfformulier wordt de cursist gevraagd om een alternatieve keuze aan te geven, maar dit is niet 

verplicht. 

Indien te weinig deelnemers zich hebben aangemeld, behoudt HOVO Alkmaar zich het recht voor een cursus 

niet te laten doorgaan. 

De studiebelasting is afhankelijk van het eigen studietempo en de aard van het opgegeven werk door de 

docent. 

Materiaal-, reis- en verblijfkosten (syllabi, entree, lunch etc.) zijn voor rekening van de cursist. 

De cursist kan de cursusprijs vrijwillig verhogen met een bedrag van € 25,- ten behoeve van het steunfonds 

HOVO Alkmaar. Dit kan aangegeven worden op het inschrijfformulier. 

Indien de cursist in aanmerking wenst te komen voor de regeling minder draagkrachtigen, dan kan hij/zij 

daarvoor een verzoek indienen. Zie voor uitgebreide informatie op pagina 44 van deze gids. 
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3. Overzicht programma najaar/winter 2013 

Dagen en tijden waarop de colleges worden gegeven 

 10.00-12.30 13.15 – 15.45 

maandag Typisch Nederlands  Proletaren aller landen verenigt U!; 
Hoe worden we mens?;  

Cultuur van het Angkor-rijk (2x) 

dinsdag Laag-holland;  

Machiavelli 

Sterarchitecten 
 

woensdag Grote koningen van het Oude Egypte; 
Mozart; 

Kerstmuziek van Bach; 

Taal en Kennis: Inleiding in de kennistheorie;  

Cultuur van het Angkor-rijk (2x); 

 Alexander de Grote; 

Corruptie, handel in macht en invloed 

donderdag Duke Ellington;  
Medische Ethiek 

Kunstgeschiedenis: Wenen, Barcelona, Parijs;  

De Oude Grieken;  

Parallelle levens;  

Winterse Lezingen 

vrijdag Nederland in de 19
e
 eeuw;  

Byzantijnse geschiedenis en cultuur 

 

Levenswijsheid en levenskunst deel 1 en deel 2 

  

Weken, waarin de colleges worden gegeven in het najaar en winter 2013   

Weeknummer Data Opmerkingen 

39 27 september 2013 Introductielezing; 14.30 uur Rabobankzaal Inholland 

40 30 sept – 4 okt 1
e
 collegeweek 

41 7 okt – 11 okt 2
e
 collegeweek 

42 14 okt – 18 okt 3
e
 collegeweek 

43 21 okt – 25 okt Geen colleges ivm Herfstvakantie 

44 28 okt – 1 nov 4
e
 collegeweek 

45 4 nov – 8 nov 5
e
 collegeweek 

46 11 nov – 15 nov 6
e
 collegeweek 

47 18 nov – 22 nov 7
e
 collegeweek 

48 25 nov – 29 nov 8
e
 collegeweek 

49 2 dec – 6 dec 9
e
 collegeweek; reserveweek ivm uitwijken 

50 9 dec – 13 dec 1
e
 collegeweek winterprogramma 

51 16 dec – 20 dec 2
e
 collegeweek winterprogramma 

52 23 dec – 27 dec Geen colleges ivm Kerstvakantie 

1 30 dec – 3 jan Geen colleges ivm Kerstvakantie 

2 6 jan – 10 jan 3
e
 collegeweek winterprogramma 

3 13 jan – 17 jan 4
e
 collegeweek winterprogramma 

4 20 jan – 24 jan 

 

5
e
 collegeweek winterprogramma 
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4. Introductielezing: ‘Hoe hoort het eigenlijk in de Klassieke 

Oudheid?’ 

 

Vrijdag 27 september 2013 om 14.30 uur: Rabobankzaal Inholland Alkmaar 
 
Aan de introductielezing zijn geen kosten verbonden en wordt aan alle cursisten en ex-cursisten aangeboden. 
HOVO Alkmaar beoogt hiermee het bijeenzijn en gezamenlijk aanhoren van een college door alle cursisten. 
Tevens wordt informatie verschaft en is er gelegenheid tot discussie over HOVO Alkmaar. U kunt deelname 
aan de lezing aangeven op het inschrijfformulier. 

 
 
 
Programma 
14.30 uur Inloop met koffie en thee 
15.00 uur Introductie colleges HOVO Alkmaar  
15.05 uur Start Introductielezing; spreker drs. Cornelis Jonkman  
15.50 uur Korte pauze 
16.00 uur Vervolg introductielezing 
16.45 uur Discussie 
17.00 uur Sluiting  

 

Inhoud 
 

Wie rondloopt in het klassieke Efeze, Syracuse of Paestum, in Pompeii of Herculaneum kan zich de vraag 

stellen wat voor mensen daar woonden. Wat vonden zij belangrijk, welke waarden hanteerden zij, hoe 

gedroegen zij zich? Bestond er zoiets als een klassieke mentaliteit?  

Ook al spreken we over een wereld die het hele Middellandse Zeegebied omvat en over een periode van 

meer dan duizend jaar, toch zijn er een aantal opvallende constanten aan te wijzen. Als we dan bedenken dat 

deze waarden in de Renaissance een hernieuwde waardering kregen en daarmee tot ons Europese culturele 

erfgoed zijn gaan behoren, is het de moeite waard om de weg terug te bewandelen. Beginpunt daarbij is de 

Griekse mythologie die vertelt over helden en strijd, over schuld en boete en daarmee de Grieken laat zien 

hoe het eigenlijk hoort. Homerus gebruikt deze verhalen om in zijn Ilias de klassieke held tot leven te wekken. 

De homerische held is daarna niet meer weg te denken en heeft de klassieke mentaliteit diepgaand bepaald.  

 

Een actuele discussie gaat over de vraag of een maatschappij kan functioneren zonder een op godsdienst 

gebaseerde moraal. Een antwoord op deze vraag is te vinden in de klassieke oudheid. Bij de Grieken 

speelden de goden een rol als rechters van menselijk gedrag. Bij de Romeinen was het anders. Hun goden 

waren bepalend voor voorspoed en succes , maar in morele kwesties speelden ze geen enkele rol. 

Maar ook bij de Grieken werd de band tussen goden en moraal steeds losser. Griekse filosofen, Aristoteles 

voorop, ontwierpen een ethiek waarin voor de goden geen plaats meer was. Zij zochten naar wenselijke 

deugden die je zou dienen te beoefenen. Daarmee bewees de mens niet alleen zichzelf een dienst maar ook 

de samenleving. Deze deugdenethiek is nog altijd heel bruikbaar. 

 

De vraag “Hoe hoort het eigenlijk?” kan ook heel concreet verstaan worden: welke omgangsvormen waren 

gewenst om deel te kunnen uitmaken van de gegoede burgerij? Was het verstandig om de politiek in te gaan? 

Kon je naar het badhuis met je vrienden? Was rijkdom iets om na te streven en als je rijk was, wat moest je 

dan met je geld doen? Op veel van deze concrete vragen geeft de Romein Cicero antwoord. Zijn ideeën 

werden klassiek.   

 

Spreker 
Cornelis Jonkman is classicus en docent cultuurgeschiedenis. Daarnaast organiseert hij culturele reizen 

naar Italië, Griekenland en Turkije en begeleidt hij reizen voor reisbureau Labrys.   

  

Hoe hoort het eigenlijk in de 

Klassieke Oudheid? 
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5. Cursussen najaar 2013 

5.1  Architectuur; ‘Sterarchitecten’ 

 

Introductie 

In de media worden architecten met regelmaat gepresenteerd als beroemdheden met 

sterrenstatus, de zogenaamde ‘starchitect’ of ‘archistar’. Het predicaat sterarchitect 

wordt gegeven aan hedendaagse architecten die wereldwijd iconische gebouwen 

achterlaten. Kritiek vanuit de vakwereld dat deze benadering veelal leidt tot 

oppervlakkigheid, heeft het tij nog niet doen keren. Hoe zien hedendaagse architecten 

hun rol als architect en hoe zagen architecten hun vak halverwege de twintigste eeuw?  

In acht hoorcolleges wordt ingegaan op de ontwerpvisie en de belangrijkste gebouwen 

van acht sterarchitecten. In twee excursies worden spraakmakende gebouwen op 

locatie bekeken.  

 

Inhoud colleges  

1. Rem Koolhaas (1944) Bewonderd, nagevolgd en tevens gehaat: Rem Koolhaas maakt nogal wat los 

bij vriend en vijand. Wat spreekt opdrachtgevers en architecten zo aan in Koolhaas’ ontwerpen, dat ze 

keer op keer tot voorbeeld worden gesteld? 

2. Daniel Libeskind (1946) Hij is een kind van Poolse Holocaust overlevenden. Vaak realiseert hij 

emotioneel beladen projecten waarvan het ontwerp je niet snel loslaat. Bekend is zijn Joods museum 

in Berlijn. 

3. I.M. Pei (1917) Hij heeft de bijnaam ‘Mister Succes’ - oorspronkelijk bedoeld als sneer. Inmiddels 

heeft hij de meest prestigieuze prijzen gekregen voor zijn ontwerpen en wordt hij gelauwerd om zijn 

glazen piramides voor het Louvre.   

4. Zaha Hadid (1950) Deze diva bezorgt constructeurs kopzorgen met haar ‘onmogelijke’ betonnen 

creaties. Bekend is de brandweerkazerne in Weil am Rein en het Aquartic Centre voor de Olympische 

Zomerspelen in Londen. 

5. Ben van Berkel (1957) Met zijn beeldbepalende Erasmusbrug veroverde hij zijn plek in de 

architectuurwereld. Zijn intrigerende gebouwen variëren van gestroomlijnd tot zeer hoekig en zijn de 

laatste jaren steeds vaker in China te vinden.  

prijs  

€ 250,-  

8 colleges en 2 excursies 

  

dag en tijd 

dinsdag 13.15 - 15.45 uur 

1-10; 8-10; 15-10; 29-10; 5-11; 

12-11; 19-11; 26-11 

 

Data excursies  

Vrijdag 4 oktober (Uithof) 

Zaterdag 9 november (Zuidas) 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

docent   

drs. J. Nijssen- Eringa  

architectuurhistorica  
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6. Jean Nouvel (1945) Internationaal bekend geworden met het Institut du Monde Arabe te Parijs, 

inmiddels met oliesjeiks als opdrachtgevers, geldt deze Franse architect als een van ’s wereld 

grootste namen van dit moment. 

7. Oscar Niemeyer (1907-2012) De uitbundige, betonnen bouwwerken die deze bon vivant ontwierp, 

hebben het modernisme in Brazilië een geheel eigen gezicht gegeven dat ongenaakbaar en zuiver is 

terug te vinden in ‘zijn’ Brasilia.   

8. Peter Zumthor (1943) Nors, maar briljant, zo luidt de reputatie van deze Zwitserse Pritzkerprijs-

winnaar die zelf wars is van aandacht, maar wel ingedutte Zwitserse dorpen tot een 

architectuurmekka omvormt.     

Aanbevolen literatuur 

 J.E. Bosma, Tent en Piramide. Architectuurgeschiedenis- en kritiek na 1970, Rotterdam 2011. 

 K. Frampton, Modern architecture. A critical history, London 2007 (1980). 

 H. Heynen (red.) e.a. Dat is architectuur. Sleutelteksten uit de twintigste eeuw, Rotterdam 2009 

(2001). 

 H. Ibelings, Europese architectuur vanaf 1890, Amsterdam 2011. 

 C.A. Jencks, The new paradigm in architecture, London 2008 (2002). 

Docent 

Jet Nijssen-Eringa (1981) is architectuurhistorica. Als zelfstandig docente geeft zij architectuurcursussen 

over de Nederlandse en internationale gebouwde omgeving, met nadruk op de twintigste en eenentwintigste 

eeuw. Ook geeft zij regelmatig lezingen over toonaangevende architecten. Momenteel werkt zij aan een 

nieuwe uitgave van de architectuurgids voor Zuidas in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Voor 

architectuurexcursies doorkruist zij stad en land.   
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5.2  Proletaren aller landen verenigt U! 

‘De rol van de arbeidersbeweging in de modernisering van de Europese samenleving, met speciale aandacht 

voor Nederland’ 

 

Introductie 
 

In de negentiende eeuw begonnen arbeiders in Europa zich te organiseren om 

gezamenlijk hun belangen te verdedigen, eerst in Engeland en in de tweede helft van 

die eeuw ook elders in Europa. Door de grote invloed van de opvattingen van Karl 

Marx wordt de negentiende-eeuwse arbeidersbeweging soms gelijkgesteld aan het 

‘socialisme’. Dit is niet terecht. Aan de hand van de geschiedenis van de Nederlandse 

arbeidersbeweging kan dit duidelijk worden gedemonstreerd. Bij de strijd van 

arbeiders voor een beter bestaan, speelden ook niet-socialistische en zelfs 

uitdrukkelijk antisocialistische organisaties een belangrijke rol. En binnen de 

socialistische arbeidersbeweging woedde eigenlijk voortdurend onderlinge strijd over 

de koers die de beweging moest varen: tussen marxisten en anarchisten. Tussen 

syndicalisten en ‘modernen’, tussen communisten en sociaaldemocraten om slechts 

enkele van deze tegenstellingen te noemen.  

 

 

Inhoud colleges 

1. De oorsprong van de arbeidersbeweging: de industriële revolutie, de vroege fase van de Britse 
vakbeweging en de zogenaamde utopische socialisten 

2. Marx, Engels en Bakoenin en de Eerste Internationale 

3. De Duitse sociaaldemocratie domineert de Tweede Internationale 

4. Het syndicalisme en het ontstaan van de moderne vakbeweging 

5. Rerum novarum en de katholieke arbeidersbeweging 

6. De Russische Revolutie en het ontstaan van de Comintern 

7. Het einde van de outsiderpositie van de sociaal-democratie 

8. Het ‘reëel bestaande communisme’ in Oost-Europa 

 

Aanbevolen literatuur 

- Wordt tijdens de cursus opgegeven 

Docent 

Dr. Jaap Talsma (1944) studeerde geschiedenis in Utrecht en Amsterdam. Van 1971 tot 2009 werkte hij bij 

de opleiding geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Van 1989 tot 2009 was hij universitair 

hoofddocent bij de leerstoel Nederlandse Geschiedenis.  

Daarnaast heeft hij een groot aantal bestuurlijke functies binnen de Universiteit van Amsterdam en 

interuniversitaire organisaties bekleed. Verder is hij van 1998 tot 2003 gemeenteraadslid van Alkmaar en 

fractievoorzitter geweest.                            

prijs  

€ 200,-  

8 colleges 

  

dag en tijd 

maandag 13.15 - 15.45 uur 

30-9; 7-10; 14-10; 28-10; 4-11; 

11-11; 18-11; 25-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

docent   

dr. J. Talsma  

historicus  
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5.3  Nederland in de negentiende eeuw (1795-1914) 

 

Introductie 

Een overzicht van de geschiedenis van Nederland in de (lange) negentiende 

eeuw, met een nadruk op de ontwikkelingen in de  Hollandse steden. 

Veel aandacht voor personen in de geschiedenis 

                                                                                      

Inhoud colleges  

1. Van Republiek naar Koninkrijk (1794 – 1815) 
Republiek- vazalstaat - koninkrijk - driemanschap - nationale staat - artikelen van Londen - vereniging 
noord en zuid 
 

2. Economische ontwikkeling, autoritair koningschap en het revolutiejaar (1815 – 1848) 
kanalenkoning - scheiding noord-zuid - revolutie 1830 - De Gids -Potgieter c.s. - Jan, Jannetje & hun 
jongste zoon 
 

3. Filantropie en particulier initiatief (1840 – 1870) 
Jan Pieter Heije - Sarphati - van Eeghen – Vondelpark 

 
4. Bevolkingsgroei en stadsontwikkeling  (1870 - 1900 

Vestingwet, urbanisatie, industrialisatie, sociale kwestie, stadsuitbreiding 

Van Niftrik & Kalff -  

5. Agitatie binnen en buiten het parlement (jaren ’80) 
sociale wetgeving - Kuyper, Domela, Schaepman - Multatuli - schoolstrijd 
Kinderarbeid, Nutsbedrijven, Woningwet, Leerplichtwet 
 

6. Fin de Siècle en oorlogsvoorbereiding (1890 – 1914) 
explosieve groei van steden 
Vredespaleis 
Ethische politiek - Indië verloren, rampspoed geboren 
neutraliteit 

 

 
Docent 
Jan Blokker (1952) is van huis uit en van geboorte leraar geschiedenis. Hij heeft vele jaren voor de klas 

gestaan en  daarnaast was hij lange tijd schoolleider op verschillende scholen. Sinds 2006 is hij freelance 

publicist, spreker en schrijver over allerlei historische en maatschappelijke onderwerpen, over het onderwijs 

ook en over onderwijsmanagement. Hij levert op verzoek een bijdrage aan workshops voor 

onderwijsgevenden, managers, ambtenaren, politici en diverse andere gezelschappen. Vanaf september 

2011 is hij opnieuw parttime werkzaam als leraar geschiedenis.  Verder werkt hij op dit moment aan 

verschillende projecten die zullen uitlopen op publicaties in 2012 en 2013.   

prijs  

€ 160,-  

6 colleges 

  

dag en tijd 

vrijdag 10.00 - 12.30 uur 

1-11; 8-11; 15-11; 22-11; 29-11; 

6-12 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

docent   

drs. J. Blokker  
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5.4  Typisch Nederlands? Een zoektocht naar de Nederlandse 

Identiteit 

 

Introductie 

Toen koningin Máxima een paar jaar geleden (toen nog als prinses) tijdens een 

toespraak aangaf dat ze DE Nederlandse identiteit tijdens haar zoektocht door 

Nederland niet had gevonden, riep dit bij velen nogal heftige reacties op. Hoe durfde 

zij - nota bene Argentijnse – te twijfelen aan de typisch Nederlandse identiteit? 

De vraag is natuurlijk of zij daaraan twijfelde. Misschien wilde ze zeggen dat er zoveel 

diversiteit in Nederland is en dat Nederlanders nogal van elkaar kunnen verschillen. 

En misschien is dát nou juist wél typisch Nederlands. 

Er bestaat de laatste jaren behoorlijk wat belangstelling voor de vraag wie ´wij 

Nederlanders eigenlijk zijn´. Dat komt onder andere door de globalisering, door de 

komst van grote groepen immigranten naar ons land in de laatste decennia en door 

de toenemende invloed van Europa. Hierdoor vragen velen zich af ´wie wij in dit 

kleine land ook al weer zijn´. Feit is dat de voetbalstadions bij internationale 

toernooien oranje kleuren, iets dat 50 jaar geleden helemaal niet voorkwam. Ook is de 

belangstelling van de media voor onze  geschiedenis de laatste jaren groter dan 

daarvoor.  

Tijdens deze colleges stellen we ons de vraag hoe dat gevoel voor nationale identiteit ooit is ontstaan en weer 

opbloeide. We gaan ook na wat buitenlanders van Nederlanders vinden en wat zij van ons land vinden als zij 

hier komen wonen en werken. En wat vinden wij van onszelf? Wat vinden we zelf eigenlijk echt Nederlands? 

Inhoud colleges 

1. De natiestaat  

Schets van het nationale gevoel in de 19
e
 eeuw. Hoe werd dit gevoel gestimuleerd? Waarom? Hoe ging het 

daarmee nadien? En wat zien we daar vandaag de dag nog van terug? De verdachte geur van nationalisme. 

 

2. Nederlandse waarden 
Veel mensen vinden ´directheid´ en ´gewoon doen´ typisch Nederlands. Maar bestaan er eigenlijk typisch 
Nederlandse waarden? En waar komen ze vandaan? In dit college worden diverse theorieën behandeld over 
het ontstaan van Nederlandse waarden (calvinisme, invloed van het landschap, invloed Vlaamse steden en 
handel, theorie van Enklaar, onderzoek dimensies Hofstede). 
 
3. Nederlanders door de ogen van buitenlanders 
Welk beeld hebben buitenlanders van ons en hoe komen zij daar aan? In hoeverre hebben wij deze beelden 
zelf geëxporteerd? Verder: 
Ervaringen van buitenlanders (toeristen, maar ook expats, buitenlanders die een aantal jaren in Nederland 
komen wonen en werken en migranten) met Nederland en Nederlanders. Tenslotte vergelijken wij deze 
ervaringen met het beeld dat Nederlanders van zichzelf hebben. Is het typisch Nederlands om eerlijk naar 
jezelf te kijken?  
 
4. Nederlanders na 1964   
Ons huidige gevoel over wat typisch Nederlands is wordt in hoge mate beïnvloed door wat er in de zestiger 
jaren van de vorige eeuw in ons land veranderde. In dit college een schets van deze veranderingen: 
 
- meer individualisering door toenemende welvaart 
- arbeidersemancipatie 
- ruimte voor de jeugd 
- vrouwenemancipatie 

prijs  

€ 160,-  

6 colleges 

  

dag en tijd 

maandag 10.00 - 12.30 uur 

30-9; 7-10; 14-10; 28-10; 4-11; 

11-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

docent   

drs. W. Ploeg  

Intercultureel trainer en 

docent  
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- homo-emancipatie 
- secularisering en ontzuiling 
- meer tolerantie en ´gedogen´ c.q. onverschilligheid, ´ze doen maar´. 
 
Wat deden deze veranderingen met ons levensgevoel en met ons gevoel van Nederlander zijn? Hoe werken 
deze veranderingen door in onze tijd? En hoe is onze reputatie in het buitenland momenteel?  
 
5. Hiërarchie- Gelijkheid-Assertiviteit-Consensus 
Nederlanders hebben een afkeer van conflict en hiërarchie en gaan liever ´polderen´. Maar je moet ook goed 
voor ´jezelf kunnen opkomen´.   
 
Een apart college over een land dat nogal verschilt van de rest van de wereld:  
´Verbeeld je maar niks´ 
´Die heeft het hoog in z´n bol´ 
´Doe maar gewoon, je doet al gek genoeg´ 
´Laat je niks wijsmaken´ 
´Dat maak ik zelf wel uit´ 
  
Buitenlanders verbazen zich voortdurend over de (morele) gelijkheid van iedereen in Nederland, maar weten 
zich vaak geen raad met de onzichtbare hiërarchie die hier kennelijk toch bestaat. Hoe zit dat? Waar komt die 
gelijkheidsideologie vandaan? En waarom worden Nederlandse kinderen zo vrij en vaak zo ´brutaal´ 
gevonden? 
In dit college ook aandacht voor: omgaan met hogergeplaatsten, politie, ambulancepersoneel, leraren en 
opvoeders anno 2013.  
 
6. Interculturele communicatie 
- Wat verstaan we onder interculturele communicatie? 
- Welke factoren spelen een rol? Het ´ui-model´. 
- Wat is intercultureel bewustzijn? 
- Hoe kun je beter communiceren met mensen uit andere culturen? 
- We bekijken de Nationale Inburgeringstest. Wat vindt u van de vragen? 
- Hoe Nederlands is Nederland? Hoe internationaal? Conclusies. 
 

Literatuur 

1.  Je mag het altijd ruilen, Nederlanders door de ogen van buitenlanders, door Wilfred Ploeg, uitg. 

(Pearson Education Amsterdam, 2009), verkrijgbaar bij docent 

2.  Pas op, Nederlanders, over een volk dat minder gewoon is dan het zelf denkt, door Jacob Vossestein 

(uitg. Bert Bakker - Amsterdam, 2012) 

3.  Buitengewoon binnenlands, door Jacob Vossestein (uitg. Scriptum, Schiedam, 2013) 

4.  Ter vergelijking: The Undutchables, leven in Holland, door Colin White en Laurie Boucke, (Van Nijgh 

en Ditmar, Amsterdam)  

 

Docent 

Drs. Wilfred Ploeg (1953) studeerde pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lange tijd werkte hij 

als docent psychologie, omgangskunde en filosofie aan een opleiding voor verpleegkundigen. Tegelijkertijd 

studeerde hij Tolk-Vertalen Italiaans in Utrecht. 

Momenteel is hij Intercultureel Trainer bij diverse organisaties, zoals het Koninklijk Instituut voor de Tropen 

(KIT) in Amsterdam, IOR Global Services (USA), Living Institute (Denemarken) en Cultural Awareness 

International (USA), en diverse universiteiten en hogescholen. Zijn cliënten zijn expats en buitenlandse 

studenten die een aantal jaren in Nederland komen wonen en werken of studeren. 

Daarnaast is hij docent Vertalen Italiaans-Nederlands en Maatschappijkennis Nederland aan de Hogeschool 

voor Tolken en Vertalen ITV in Utrecht. 

Wilfred schreef o.a. Je mag het altijd ruilen, Nederlanders door de ogen van buitenlanders (2009).    
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 5.5  Kunstgeschiedenis; Retour: Wenen, Barcelona, Parijs 

 

Introductie 

Drie wereldsteden die kunsthistorisch hoog op het verlanglijstje staan. Rond het 

magische jaartal 1900 veranderde West-Europa in velerlei opzicht. De opkomende 

industrialisatie zorgde voor culturele expansie en sociale onrust. Niet langer was er 

een aristocratische cultuur, ook de entrepreneur kon zich een weelderig huis van de 

Spaanse architect Gaudi veroorloven. Op dit breukvlak van twee eeuwen zorgen de 

turbulente ontwikkelingen in de beeldende kunsten voor bewondering en verwarring. 

In de negentiende eeuw stond het symbolisme in hoog aanzien, de literair geprezen 

onderwerpen vol heroïsch drama uit de klassieke oudheid en mythologie. Sfinxen en 

bacchanten. Medea, Odysseus en Cleopatra en de daarmee gepaard gaande wellust 

en wraakzucht. Kunstenaars leefden zich uit in deze symbolistische wereld van 

mystieke verhalen. De componist Wagner vierde ongekende triomfen. De vrouw werd 

nog altijd als een raadselachtig wezen afgebeeld. Door het baanbrekende analytische 

onderzoek van Freud, zal zij een individueel en expressief gezicht krijgen. Zoals bij 

Emilie Flöge, de muze van Klimt in Wenen, voor wie hij excentrieke Reform-gewaden 

ontwierp.  

De omslag van het Symbolisme naar het Modernisme zorgde voor een ongekende explosie aan creativiteit. 

De stad Parijs staat hiervoor model. De geëngageerde kunstenaars zoals Picasso en Matisse werkten 

gestaag aan hun eigen universum. De hoofdrolspelers behoeven nauwelijks introductie. Zoals de 

verbeeldingsrijke Paul Klee, begenadigd docent aan het Bauhaus. Hun namen staan in het collectieve 

geheugen gegrift. Wie waren zij? Wat gaat er precies schuil achter hun kunstwerken. Experimenteerden zij en 

koesterden zij ook toekomstvisioenen? Interessante vragen die uitvoerig aan de orde komen in een serie van 

acht colleges. Er zal ruimschoots aandacht worden besteed aan de wisselwerking tussen leven en werk. Aan 

de hand van uitgebreide power point presentaties wordt een genuanceerd beeld gegeven van hun veelzijdige 

oeuvre.  

Inhoud colleges 

1. Femmes Fatales; Een caleidoscoop van geschilderde visioenen met de begerenswaardige vrouw in 

de hoofdrol. 

2. Gustav Klimt; Een eigenzinnige Weense society-schilder die de zielenroerselen tussen hoop, liefde en 

dood gestalte gaf.  

3. Edvard Munch; Getraumatiseerde Noorse kunstenaar die zijn persoonlijke obsessies met vrouwen tot 

zijn centrale thema maakt.  

4. Barcelona 1900; Van feodale stad in permanente rivaliteit met Madrid tot eerste klas toeristenparadijs. 

Een cultuurhistorische reconstructie op de klanken van Wagner.  

5. De jonge Picasso in Parijs; Als een magneet werd hij aangetrokken tot de avantgarde van Lautrec, 

Cézanne en Gauguin. Zijn eerste artistieke schreden in de lichtstad waren niet alleen geplaveid met 

rozen.  

6. Henry Matisse; Mediterraan, zonovergoten en lichtvoetig geschilderd, het werk van Matisse bezingt 

het aardse paradijs zonder dissonant.  

7. Paul Klee; Intellectueel en muzikaal begaafde Zwitserse kunstenaar die de kindertekening als 

uitgangspunt koos. De verbeelding aan de macht.  

prijs  

€ 200,-  

8 colleges; excursie optioneel 

  

dag en tijd 

donderdag 13.15 - 15.45 uur 

3-10; 10-10; 17-10; 31-10; 7-11; 

14-11; 21-11; 28-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

docent   

drs. G.J. van Ham  

kunstgeschiedenis en 

archeologie  
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8. Alberto Giacometti; De bohémien kunstenaar uit Parijs die in zijn schilderijen en beelden de anatomie 

van de menselijke gestalte transformeert tot nerveuze en nietige gestileerde wezens.  

Literatuur 

Aanbevolen literatuur, in overleg bij aanvang van de colleges.  

Docente  

Drs. Gerda J. van Ham heeft een universitaire opleiding in Kunstgeschiedenis en Archeologie genoten aan 

de Rijksuniversiteit in Leiden. Haar specialisatie is Kunst van de Nieuwe tijd.  

Momenteel is zij werkzaam als docente kunst- en cultuurwetenschappen aan de Hogeschool van Utrecht 

(ITV) voor de vertaal- en tolkopleiding. Daarnaast is zij freelance kunsthistorica en journalist.  Naast deze 

activiteiten heeft zij vanaf 1986 veelvuldig lezingen gegeven over een breed spectrum van kunst- en 

cultuurhistorische onderwerpen. Zij schrijft artikelen voor kranten en tijdschriften over actuele 

tentoonstellingen en zij redigeert manuscripten in opdracht van musea en uitgevers.  

Zij heeft tevens bestuurlijke en museale ervaring en is actief geweest in sponsoring en fondsenwerving, 

verkoop van kunst in galerieën, organisatie van tentoonstellingen alsmede het schrijven van publicaties.  
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5.6  Parallelle thema’s; Kunstgeschiedenis over de grenzen 

heen 

 

Introductie 

De cursus gaat over kunstenaars uit verschillende tijden en culturen die zich met  

gelijksoortige  vraagstukken hebben bezig gehouden. Vaak zonder het zelf te 

beseffen, werkten ze op eenzelfde golflengte als iemand die in totaal andere 

omstandigheden opereerde. Er bestaan artistieke verwantschappen die tijd en plaats 

overstijgen.  

 

Een studie hiernaar levert zeer boeiende en tegelijk  instructieve vergelijkingen op. 

Vanuit een panoramische gezichtshoek  verkrijgen we  een helder inzicht in artistieke 

kwesties die altijd en overal hebben gespeeld. In deze cursus wordt als uitgangspunt 

steeds een kunstenaar uit Italië genomen, de bakermat van de westerse kunst- en 

architectuurgeschiedenis.  

 

Deze cursus is geschikt  voor zowel beginners als gevorderden in de 

kunstgeschiedenis.   

Inhoud colleges 

Enkele voorbeelden van kunstenaars die per les worden behandeld: 

 Piero della Francesca en Cézanne: denken in geometrische structuren 

 Piranesi en Hokusai: het manipuleren van perspectief 

 Leonardo da Vinci en Gao Qipei: spontaan schilderen  

 Borromini en Gaudi: het fantastische en bizarre 

 Arcimboldo en Magritte: verschillende vormen van surrealisme 

Literatuur 

Aanbevolen literatuur, in overleg bij aanvang van de colleges.  

Docent  

Ernest Kurpershoek is kunsthistoricus gespecialiseerd in Italiaanse kunst en architectuur. Hij heeft 

meegewerkt aan tal van publicaties; van zijn hand is onder andere het boek Italiaanse fresco’s dat lovend 

werd ontvangen (zie NRC Handelsblad  http://www.nrc.nl/boeken/2011/08/29/schilderen-in-een-tandartsstoel/ 

Als docent geeft hij cursussen over Italiaanse kunst bij de HOVO en lezingen bij diverse culturele instanties. 

Tevens is hij als docent aan het Nationaal Restauratie Centrum verbonden. Hij begeleidt reizen voor 

www.SchiethartReizen.nl (hoofdzakelijk Italië en Spanje) en voor www.wandelenitalie.nl. Hij is medeoprichter 

van de Stichting Cultuur in Beweging (CIB) die tot doel heeft het verrichten van onderzoek naar de 

wisselwerking tussen culturen, vroeger en nu.         

  

prijs  

€ 200,-  

8 colleges 

  

dag en tijd 

donderdag 13.15 - 15.45 uur 

3-10; 10-10; 17-10; 31-10; 7-11; 

14-11; 21-11; 28-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

docent   

drs. E. Kurpershoek  

kunsthistoricus 

  

   

   

   

   

   

 

 

http://www.nrc.nl/boeken/2011/08/29/schilderen-in-een-tandartsstoel/
http://www.schiethartreizen.nl/
http://www.wandelenitalie.nl/
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5.7  Taal en kennis: inleiding in de kennistheorie 

 

Introductie  

Onze samenleving is vaak getypeerd als een ‘kennissamenleving’. Dat is een 

begrijpelijke typering want de resultaten van wetenschappelijk onderzoek zij dagelijks 

in onze directe omgeving aanwezig. Bij die resultaten gaat het uiteraard om mobiele 

telefoons, computers en soortgelijke technische snufjes, maar ook om de behandeling 

die een arts adviseert. Ondanks die voortdurende en vanzelfsprekende aanwezigheid 

van onderzoeksresultaten staan wij zelden stil bij de vraag wat kennis is. Sinds 

ongeveer 1900 heeft een reeks filosofen zich gebogen over deze actuele vraag. 

Kenmerkend is dat zij de rol van taal merendeel accentueren. In deze cursus wordt op 

chronologische wijze de ontwikkeling van de moderne kennis- en 

wetenschapsfilosofie toegelicht. 

 

Inhoud colleges 

1. Introductie van de onderwerpen en onderlinge kennismaking 

2. Over oude en nieuwe kennisfilosofie: wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het 

vroegmoderne denken over kennis, van bijvoorbeeld René Descartes en John Locke, en de 

kennisfilosofie die sinds ongeveer 1900 ontwikkeld is? 

3/ 4. Empirisch-analytische kennisfilosofie: overzicht van de opvattingen die geformuleerd werden 

door Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein en de zogenaamde Wiener Kreis. De vraag naar 

het verband tussen taal en werkelijkheid staat hierbij op de voorgrond. 

5.  Karl Popper: de kritiek van Popper op de empirisch-analytische kennisfilosofie en zijn 

alternatieve benaderingswijze, die als standaardvorm van wetenschappelijk onderzoek 

geaccepteerd is. 

6/7. Kennis en samenleving: de reacties op Popper, van onder meer Thomas Kuhn en Imre 

Lakatos, waarbij de invloed van maatschappelijke factoren meetelt. Bij deze laatste 

ontwikkelingsfase van de kennistheorie spelen de herziening van de taaltheorie door 

Wittgenstein een belangrijke rol. 

8.  Uitloop en afsluiting. 

 

Karikaturen van links Ludwig Wittgenstein (1889-1951) en rechts Karl Raimund Popper (1902-1994) door David Levine 

prijs  

€ 200,-  

8 colleges  

  

dag en tijd 

woensdag 13.15 - 15.45 uur 

2-10; 9-10; 16-10; 30-10; 6-11; 

13-11; 20-11; 27-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

docent   

dr. H.J. Kuipers  

filosoof en socioloog 
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Aanbevolen literatuur 

Kuipers, H.J. (2013) Taal en kennis. Syllabus kennis- en wetenschapsfilosofie. 

Docent 

Dr. Hans-Jan Kuipers studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 

promoveerde hij op een historisch-pedagogische studie naar Kees Boeke, de pionier van de Werkplaats in 

Bilthoven. Hij was tien jaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en tien jaar aan de Universiteit 

Leiden als docent van sociologische en filosofische onderwijsonderdelen. Daarnaast doceerde hij aan het 

Nutsseminarium voor Pedagogiek, dat opgegaan is in de Hogeschool van Amsterdam. Uit zijn onderwijs 

ontstond Pedagogiek voor professionele opvoeders (Bussum: Coutinho, 1999 en 2008). Sinds 2002 is hij 

werkzaam als hogeschooldocent bij het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland. 

Een product van dat onderwijs is Levensloopsociologie (Bussum: Coutinho, 2009). 
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5.8  Levenswijsheid en levenskunst, deel 1 

‘Een filosofische oefening aan de hand van grote denkers’ 

 

Introductie 
  

Filosofie betekent letterlijk: liefde voor wijsheid. Filosofie wordt gevoed door 

levenservaringen en omgekeerd heeft zij betekenis voor het leven. Zij opent nieuwe 

gezichtspunten of brengt verdieping aan in bestaande. Er is een rijke traditie die zich 

bezint op de vraag hoe levenswijsheid en -geluk naderbij gebracht kunnen worden.  

In deze cursus komen vragen aan de orde als: wat is levenswijsheid? Kunnen we iets 

zeggen over wat het goede leven inhoudt? Hoe kunnen we levenskunst beoefenen? 

Uitgangspunt is dat menselijk leven streven naar ‘verwerkelijking’ is. Onze gedachten 

en opvattingen kunnen ons daarbij helpen of juist belemmeren. In de cursus kijken we 

naar manieren van denken die ons kunnen helpen bij het beoefenen van levenskunst 

en het vinden van levenswijsheid. Dit doen we aan de hand van een aantal denkers 

uit de westerse traditie. De klassieke oudheid speelt een voorname rol. Aan de orde 

komen: de presocraten, Aristoteles, Epicurus, Diogenes, en stoïcijnen als Zeno en 

Marcus Aurelius. Verder kijken we naar een aantal moderne denkers, zoals Kant, 

Schopenhauer, Nietzsche en Gadamer. Hun opvattingen over levenswijsheid worden 

ingebed in hun algemene overwegingen over mens en werkelijkheid. Aan de hand 

van opgedane inzichten zullen we onze eigen levenswijsheid expliciteren en 

verdiepen.  

De cursus is een leergang bestaande uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit 8 colleges en het tweede deel 

uit 4 colleges. Aparte inschrijving. Het eerste deel zal vooral bestaan uit denkers van de klassieke oudheid, 

aan het einde maken we de overgang naar de moderne tijd. Het tweede deel zal thema’s behandelen vanuit 

de moderne filosofie. 

Inhoud colleges 

1. Inleiding: wat is filosofie van de levenskunst? 

2. De levensfilosofie van de presocraten: mens en kosmos 

3. Aristoteles: de verwerkelijking van de ziel (I) 

4. Aristoteles: de verwerkelijking van de ziel (II) 

5. Epicurus: het genot te bestaan 

6. De stoïcijnen: deugd, redelijkheid en kosmisch bewustzijn  

7. Sceptici en cynici: opschorten en loslaten. 

8. Overgang naar de moderniteit: levenskunst als ontplooiing en voltooiing. 

 

Literatuur 

Bij cursus hoort een syllabus. Powerpoint presentaties worden per e-mail aan de cursisten verzonden.   

 

prijs  

€ 200,-  

8 colleges   

 

Dag en tijd  

Vrijdag 13.15 – 15.45 uur 

4-10; 11-10; 18-10; 1-11; 8-11; 

15-11; 22-11; 29-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng  

 

docent   

drs. A. Ziegelaar 

Filosoof en fysicus 
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Docent 

Arnold Ziegelaar studeerde natuurkunde en filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij is als docent filosofie 

verbonden aan de theologische opleidingen van Hogeschool InHolland. Verder geeft hij cursussen filosofie 

aan verschillende HOVO-instellingen. Zijn interessegebieden zijn metafysica, levensfilosofie en filosofie van 

het bewustzijn. Hij publiceerde over diverse wijsgerige onderwerpen.  
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5.9  ‘De grote koningen van het Oude Egypte’ 

 

Introductie 
 

In het vervolg op de cursus ‘Egypte: Geschenk van de Nijl’ gaat u verder kijken naar 

het Oude Egypte. In deze vijf lessen zal de geschiedenis van Egypte worden 

beschreven aan de hand van verschillende grote en beroemde farao’s. Iedereen heeft 

wel eens gehoord van Ramses de Grote maar wie was dit nu precies? Wat heeft deze 

man allemaal laten bouwen en wat is er allemaal waar van de prachtige reliëfs op 

tempelmuren van victorieuze overwinningen op buitenlandse volkeren uit Zuidwest 

Azië? 

We zullen in deze reeks gaan inzoomen op de 3 grote rijken van Egypte. Het Oude- 

Midden- en Nieuwe-Rijk. De bouwers van de grote piramiden zullen natuurlijk aan bod 

komen: Cheops, Chefren en Menkaura. We weten dat ze verantwoordelijk zijn voor de 

enige nog bestaande wereldwonderen maar ze hebben nog veel meer laten bouwen 

en ook in latere tijden is er veel over deze mannen geschreven. 

Ook het Midden-Rijk heeft ons veel te vertellen over de oude beschaving. In deze tijd veranderden veel 

bouwvormen en decoratiepatronen. De elite kreeg toegang tot bepaalde religieuze teksten die tot die tijd 

slechts waren voorbehouden aan de koningen. Deze ontwikkelingen vonden voornamelijk plaats onder de 

Amenemhat I en zijn zoon Sesostris I.  

In de laatste drie bijeenkomsten gaan we ons bezighouden met het Nieuwe-Rijk. Namen die veel mensen wel 

kennen zoals Ramses, Amenhotep en Hatshepsut, onthullen heel veel spannende details over het koninklijk 

hof in deze tijd. Dagelijks bestuur en intriges gingen hand in hand in het Oude Egypte.     

 

Inhoud colleges 
College 1: De Piramide Tijd, Cheops, Chefren en Menkaure, de bouwers van de grote piramiden in Giza 

College 2: Amenemhat I en Sesostris I Het begin van het Midden Rijk 

College 3: Hatshepsut en Neferteti, een vrouw als farao 

College 4: Amenhotep III, de grootvader van Toetanchamon  

College 5: Ramses II en Ramses III: De laatste grote farao’s en de z.g. ‘Harem samenzwering’ 

 

Literatuur 
Er wordt gebruik gemaakt van een syllabus: De cursusprijs is exclusief syllabus. De syllabus kost € 10,-- en 
wordt op de eerste bijeenkomst ter beschikking gesteld. 

 
Docent 
Janko Duinker studeerde Egyptologie, Filosofie en Kunstgeschiedenis aan de universiteit van Leiden. Hij is 

voorzitter van Het Huis van Horus, Egyptologie academie Nederland en werkt in het Rijksmuseum van 

Oudheden in Leiden.  

 

  

prijs  

€ 140,-  

5 colleges 

 

Dag en tijd  

Woensdag 10.00 – 12.30 uur 

2-10; 9-10; 16-10; 30-10; 6-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng  

 

docent   

J. Duinker  

Egyptoloog  
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5.10  Mozart: romanticus avant la lettre 

 

Introductie 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) behoort binnen de klassieke muziek tot één 
van de populairste componisten. Wie kent niet het openingsmotief van Eine kleine 
Nachtmusik, het beginthema uit de 40

e
 symfonie of het dartelende Rondo alla Turca? In 

de loop der tijd heeft zijn muziek het imago van licht en vrolijk gekregen en worden zijn 
werken veelal ervaren als licht, niet al te ingewikkeld en met goed in het gehoor 
liggende melodieën. De vaak zoetelijke uitvoeringen op cd en in de concertzaal 
bevestigen dit beeld. Dat ligt echter genuanceerder. Want wie zijn oeuvre vanuit de 
muzikaal esthetische ideologie van de late 18

e
 eeuw bestudeert zal tot een geheel 

‘nieuwe Mozart’ komen. Weliswaar voortgekomen uit de late Barok en opgeleid in de 
ontluikende klassieke stijl, ontwikkelde Mozart zich in zijn korte leven tot een voorbode 
van de naderende Romantiek die zeer dramatische en complexe composities schreef. 

 
Hoe dit alles tot uiting kwam zal in deze 5-delige cursus uitgebreid aan de orde komen. 
Aan de hand van de belangrijkste genres uit die tijd zal geanalyseerd worden hoe 
Mozart met deze muzikale vormen omging en zo zijn geheel eigen stijl ontwikkelde, 
waarbij zijn werken voor het theater een centrale plek innamen. Daarnaast zal gekeken 
worden hoe de kleine Wolfgang als wonderkind door heel Europa grote successen 
oogstte maar als volwassene, ondanks zijn genialiteit, vaak met veel moeite werk kon 
vinden en door velen niet op waarde werd geschat.  
 

Uiteraard zullen de colleges rijkelijk geïllustreerd worden met passende muziekvoorbeelden, uitgevoerd door 
de beste Mozart-vertolkers van deze tijd. 
 

Inhoud colleges 

1. Muzikale context 1750-1800: filosofie, esthetiek en muzikale vormen 

2. Jeugd en opleiding: Mozart als wonderkind 

3. De weg naar volwassenheid: Salzburg en Wenen 

4. 1781-1787: de gouden jaren 

5. De laatste jaren: armoede en afscheid 

 

Literatuur 

De cursusinhoud is samen met alle muziekfragmenten naderhand gratis te downloaden op de website van de 

docent (www.achterdenoten.nl).  

 

Docent 

Drs. Frans Jansen (1965) studeerde Muziekwetenschap aan Universiteit van Utrecht nadat hij jarenlang 

werkzaam was geweest in de gezondheidszorg. Hoewel hij breed georiënteerd is, ligt het zwaartepunt van zijn 

muzikale interesse voornamelijk op de Duitse muziek uit de 18
e
 en vroege 19

e
 eeuw. Zo heeft hij in het kader 

van zijn studie een aantal maanden gewerkt bij het Bach-Archiv Leipzig en het Bachhaus te Eisenach en 

schreef hij zijn doctoraal scriptie over het begin van de Nederlandse Bach-traditie in de 19
e
 eeuw. Sinds zijn 

afstuderen in 2006 is hij werkzaam als freelance musicoloog. Hij doceert o.a. aan diverse andere HOVO-

instellingen en schrijft hij regelmatig artikelen en recensies voor tijdschriften als Klassieke Zaken en Mens en 

Melodie. 

           

prijs  

€ 140,-  

5 colleges 

 

Dag en tijd  

woensdag 10.00 – 12.30 uur 

30-10; 6-11; 13-11; 20-11; 27-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng  

 

docent   

drs. F.P. Jansen 

Duitse muziek 18
e
 en 19

e
 eeuw

   

   

   

   

   

 

 

www.achterdenoten.nl
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5.11  Leven en werk van Duke Ellington 

 

Introductie 

 

Duke Ellington geldt als één van de belangrijkste jazzcomponisten van de 20e eeuw. 

Bijna vijftig jaar was hij actief als pianist, componist, arrangeur en orkestleider. Hij heeft 

een indrukwekkend oeuvre nagelaten, van kleinschalige meesterwerkjes tot suites, en 

van muziek voor theater tot film scores. Zijn werk is vereeuwigd op honderden platen.  

 

In deze cursus bestuderen we leven en werk van Ellington, ontmoeten we de 

belangrijkste musici in zijn bijzondere orkest, beluisteren we exemplarische stukken, en 

bestuderen we zijn ongebruikelijke aanpak bij het componeren. Ook de veelbesproken 

samenwerking tussen Duke Ellington en Billy Strayhorn zal aan de orde komen.  

 

Natuurlijk wordt Ellington in zijn tijd geplaatst; daarvoor kijken we naar hoe er door de 

jaren heen over zijn orkest is gedacht en geschreven; dat verschaft ook inzicht op een 

veranderende kijk op jazz. 

 

Inhoud colleges 

 

1.  Washington Wabble: De vroege jaren (1899-1927). Jeugd in Washington DC; eerste werk in New 

York: Club Kentucky 

 

2.  Black and Tan Fantasy: De Cotton Club (1927-1932). Internationale doorbraak; Jungle style 

 

3.  It Don’t Mean a Thing if it Ain’t Got That Swing: Swing Era I (1932-1940); Groei van het orkest; 

verdere ontwikkeling van eigen stilistische kenmerken 

 

4.  Lush Life: Billy Strayhorn (1915-1967). Jeugd in Pittsburgh; vroege composities; kennismaking met 

Ellington en eerste werk; ontwikkeling en later werk  

 

5.  Cotton Tail: Swing Era II (1940-1945). Blanton-Webster Band met Jimmie Blanton en Ben Webster; 

bloeiperiode op plaat; samenwerking met Strayhorn 

 

6.  Black, Brown and Beige: The Jazz Dispute (1943-1949). Verkenning van de grenzen van het genre 

jazz; jaarlijkse Carnegie Hall concerten; eerste suites; theaterwerk 

 

7.  Blues in Orbit: De jaren vijftig (1950-1959). Orkest in zwaar weer tot 1956; revival op Newport Jazz 

Festival; belangrijke suites en concept-LP’s (zoals Such Sweet Thunder); The Stockpile 

 

8.  David Danced Before the Lord: De late jaren (1960-1974); Far East Suite; overlijden belangrijke 

orkestleden; erkenning en Sacred Concerts 

 

 

  

prijs  

€ 200,-  

8 colleges  

 

Dag en tijd  

donderdag 10.00 – 12.30 uur 

3-10; 10-10- 17-10; 31-10; 7-11; 

14-11; 21-11; 28-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng  

 

docent   

Prof. dr. W. van de Leur 

Jazz en improvisatiemuziek
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Docent 

Walter van de Leur (1962) is hoogleraar Jazz en Improvisatiemuziek aan de Universiteit van Amsterdam, in 

opdracht van het Conservatorium van Amsterdam, en researchcoördinator aan het Conservatorium van 

Amsterdam. Hij promoveerde op een proefschrift over de muziek van Billy Strayhorn, de rechterhand van 

Duke Ellington (gepubliceerd door Oxford UP, 2002). Hij deed geruime tijd onderzoek naar de 

handgeschreven muziek van Elington en zijn medewerkers in de Duke Ellington Collection in Washington DC. 

 

Als gastredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Jazz Perspectives redigeerde hij een special over 

Ellington, (najaar 2012) en hij is mede-organisator van The International Duke Ellington Conference 2014 in 

Amsterdam.  

 

Van de Leur geeft regelmatig cursussen en lezingen, en publiceert in binnen- en buitenland.  
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5.12  Landschappelijke ontwikkelingen in ‘Laag-Holland’ 

 

Introductie 
'Laag-Holland' is het nationale landschap, gelegen tussen Alkmaar-Hoorn, Zaandam 

en Amsterdam. Een landschap dat duidelijk de menselijke hand in de vorming ervan 

toont. 

Het bestaat uit o.a. de veenpolders  Mijzen- en Eilandspolder, Zeevang , Waterland 

en Zaanstreek, en de grote droogmakerijen zoals Beemster, Schermer, Purmer en 

Wormer. Er zijn echter ook talloze kleine droogmakerijen. Het is een typisch 'Hollands 

Landschap' zoals de buitenlander in Holland verwacht aan te treffen. Veel water, land 

onder zeeniveau en dijken. In deze cursus komt in eerste instantie de geologie aan de 

orde, hoe zijn de verschillende landschappen hier tot ontwikkeling gekomen. Verder 

zal uitgebreid de waterhuishouding aan bod komen, waarbij met name de verschillen 

tussen de veenpolders en de droogmakerijen duidelijk worden. Ook zal blijken dat de 

waterhuishouding van Schermer en Beemster grote verschillen tonen. 

De Beemster is  een UNESCO-erfgoed. Waar dat aan te danken is zal uitgebreid 

besproken worden. In Waterland wordt o.a. gekeken naar de situatie rond de 

Volgermeerpolder; hoe de eens  ‘grootste gifbelt’ is omgebouwd tot een nieuw 

natuurgebied. 

Verder staan we stil bij de voormalige Zuiderzeekust met o.a. het diepste punt van Noord-Holland, nl. de 

kleiputten in de Etershuimer Braakpolder, waar de bodem lager ligt dan 6 mtr. onder NAP. 

Tijdens de 8 lessen zal de docente met talloze historische- en reconstructiekaarten en vele landschapsfoto's 

haar verhaal verduidelijken. 

Literatuur 
De mogelijkheid bestaat om een syllabus over de materie aan te schaffen. (wordt tijdens de eerste les 

geregeld.) 

 

Docent 
Lia Vriend-Vendel geboren en getogen op het platteland van Noord-Holland, heeft een grote liefde voor het 

open landschap van deze provincie. Als geograaf heeft ze meer dan 25 jaar aardrijkskundeles gegeven, 

vooral in het volwassenenonderwijs. In deze periode is haar enthousiasme voor haar vak steeds groter 

geworden en is ze zich gaan specialiseren in de historische ontwikkelingen van de Noord-Hollandse 

Landschappen, waarin zowel de natuur als de mens een belangrijke rol spelen. 

 

  

prijs  

€ 200,- 

8 colleges  

 

dag en tijd 

dinsdag 10.00 uur -12.30 uur 

1-10; 8-10; 15-10; 29-10; 5-11; 

12-11; 19-11; 26-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

studiebelasting 

enkele uren zelfstudie per week 

 

docent    

L. Vriend-Vendel 

Geograaf 
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5.13 De Oude Grieken 

 
Introductie 
 
Wie zich afvraagt welke periodes bepalend zijn geweest voor het ontstaan van een 
Europese cultuur kan niet om de Oude Grieken heen. Hun bijdragen aan de 
ontwikkeling van literatuur, toneel, filosofie, beeldhouwkunst en architectuur zijn niet 
meer weg te denken. De schilderkunst van de Grieken is bijna geheel verloren gegaan, 
maar ook daarvan weten we dat deze een ongekend niveau heeft bereikt. Over de 
vraag hoe deze stroom van intellectuele en kunstzinnige vernieuwing te verklaren lopen 
de meningen uiteen. Feit is dat alle latere eeuwen schatplichtig zijn gebleven aan de 
Grieken. 
 
In acht colleges zullen we deze wereld nader verkennen. Verhalen en dia’s vullen 
elkaar daarbij aan. 
 
 

 
Inhoud colleges 
 

1. De Griekse literatuur begint met Homerus. Aan bod komen de historische achtergronden, de 
ontstaansgeschiedenis van Ilias en Odyssee, hun inhoud en betekenis voor de Griekse mentaliteit. 
Uit de archaïsche tijd, die Homerus verbindt met de klassieke periode, zullen we beelden laten zien 
die bezield zijn met de geest van Homerus. 

 
2. Tantaluskwelling, sisyfusarbeid, de doos van Pandora, ook in het Nederlands is de Griekse 

mythologie terug te vinden. Hoe zijn deze verhalen te verklaren en welke relatie is er met de 
godsdienst van de Grieken? We zullen de diverse theorieën bekijken en aan de hand van 

   vaasafbeeldingen proberen deze complexe wereld te verduidelijken. 
 

3. De klassieke periode van Athene laat alles tegelijk zien: schrijvers als Herodotus en Thucydides, de 
ontwikkeling van de democratie, het Parthenon. Tegenvoeter Sparta doet alles anders. In een 
beroemde redevoering geeft Perikles hoog op van de Atheense waarden. Klassieke sculpturen zoals 
de Elgin Marbles en de Bronzen van Riace laten het schoonheidsideaal van deze tijd zien. 

 
4. Dionysus is de god van het toneel. Zijn cultus werd in Athene gevierd in tragedie en komedie. In dit 

college zullen we ons bezighouden met het ontstaan, de opvoeringspraktijk en de politieke betekenis 
van de tragedie. Van een of meer stukken zullen we de inhoud bespreken. Dia’s laten de ontwikkeling 
van het theater zien. 

 
5. Met hun filosofie hebben de Grieken een beslissende stap gezet in de ontwikkeling van het denken. 

Beginnend bij Thales zullen we de belangrijkste denkers behandelen. Onder hen uiteraard Socrates, 
Plato en Aristoteles. De meeste treffen we ook aan op het fresco van Rafaël, de School van Athene. 

  
6. Sicilië staat in dit college centraal. Al in de 8

e
 eeuw v. Chr. koloniseerden Grieken delen van dit eiland. 

De sporen van hun aanwezigheid zijn indrukwekkend. Syracuse was een belangrijk centrum en het is 
dan ook niet verwonderlijk dat Plato geprobeerd heeft hier zijn politieke ideeën aan de man te 
brengen. 

 
7. Met de opkomst van Macedonië als militaire en politieke macht worden de Griekse steden 

geconfronteerd met hun onderlinge verdeeldheid en zwakte. Alexander de Grote kweekt veel goodwill 
door aartsvijand Perzië te verslaan. In de nu ontstane groot-griekse wereld zoeken burgers naar 
houvast in hun klein geworden eigen wereld. Stedelijke trots en filosofische scholen als de Stoa en 
het epicurisme bieden een uitweg. 

 
8. De Romeinen werden al vroeg geconfronteerd met de Grieken. Verbaasd en gefascineerd keken ze 

naar een cultuur die ver afstond van de Romeinse. Horatius zal later schrijven dat het veroverde 
Griekenland de barbaarse overwinnaar veroverde en zijn cultuur inbracht in het boerse Latium. 
Daarmee namen de Romeinen ook het Griekse onderwijssysteem over dat tot in onze tijd 
voortbestaat. 

prijs  

€ 200,- 

8 colleges 

 

dag en tijd 

donderdag 13.15- 15.45 uur 

24-10; 31-10; 7-11; 14-11;  

21-11; 28-11; 5-12; 12-12 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid tot 

discussie en eigen inbreng 

 

docent  

drs. C. Jonkman  

Classicus  
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Aanbevolen literatuur 

 Moses I. Finley, De oude Grieken; Bijleveld uitgeverij 

 Hein van Dolen, Toneel in de Oudheid; Nederlands Klassiek Verbond 

 Anthony Gottlieb, De droom der Rede; een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de 

Renaissance; Ambo 

 Ilja L. Pfeijffer, De Antieken, een korte literatuurgeschiedenis; De Arbeiderspers 

 Jona Lendering, Vergeten erfenis; Athenaeum 

 

Docent 
 

Drs. Cornelis Jonkman (1948) is classicus. Talloze keren heeft hij leerlingen meegenomen naar zijn geliefde 

Rome. Sinds 1986 geeft hij cursussen cultuurgeschiedenis. Daarin vertelt hij het verhaal van Europa van de 

oude Grieken tot in onze tijd in een cyclus van meerdere jaren. Daarnaast organiseert hij onder de noemer 

van Italia Classica reizen naar alle delen van Italië. De laatste jaren zijn daar Griekenland en Turkije 

bijgekomen. Tevens begeleidt hij culturele reizen voor Labrys Reizen.      
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5.14 Byzantijnse geschiedenis en cultuur 

 
 
Introductie 

 

De geschiedenis van het Byzantijnse rijk is voor velen een ten onrechte onbekend 

terrein. Deze historie heeft bijna net zo lang geduurd en is zeker zo boeiend geweest 

als de veel bekendere geschiedenis van het Romeinse imperium. Ook is er bij het grote 

publiek weinig weet van de Byzantijnse cultuur, die met name op het gebied van de 

kunst zo rijk is geweest.  

 

Inhoud colleges 

In de cursus over Byzantium besteden we aandacht aan vier onderwerpen. Eerst wordt 

de geschiedenis besproken, vanaf de hernieuwde stichting van de stad door 

Constantijn de Grote (10 mei 330) tot en met de val van Constantinopel op 29 mei 

1453. In deze lange periode hebben 88 keizers en keizerinnen geregeerd van wie er 

zeven ver boven de middelmaat uitstaken en vijf zich schandelijk hebben misdragen. 

Mede aan de hand van ooggetuigenverslagen die in de talrijke geschriften van de 

Byzantijnse historiografie te vinden zijn, wordt een en ander toegelicht. Daarna komt de 

godsdienst aan de orde, voor de Byzantijnen een wezenlijk onderdeel van hun leven en 

cultuur. We bespreken de concilies, de conflicten, zoals het iconoclasme of de 

beeldenstorm, en de schisma’s. Vervolgens is de literatuur van de Byzantijnen aan de 

beurt: hun hang naar traditie én het eigene, dat zich vooral in religieuze geschriften en 

de kerkzangen manifesteerde. Het laatste onderdeel betreft de Byzantijnse kunst: de 

kenmerken, de indeling in perioden en vooral de betekenis en speciale plaats van de 

iconen(schildering). 

 

Literatuur (sterk aanbevolen) 

Hein L. van Dolen: Een kleine geschiedenis van het Byzantijnse rijk, uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam (2012) 

ISBN 978 90 351 3823 0. Prijs 9,95 € 

Ook wordt een syllabus verstrekt waarin de godsdienst, literatuur en kunst worden behandeld. 

 

Docent 

Drs. Hein L. van Dolen is werkzaam als vertaler, publicist en reisleider. Hij heeft een groot aantal publicaties 

op zijn naam staan, zoals de veelgeprezen vertalingen van het werk van Herodotus, komedies van 

Aristofanes, tragedies van Sophocles, Fabels van Aisopos en Verzwegen verhalen van Procopius. Bovendien 

heeft hij bestsellers geschreven over de Griekse mythologie, Romeinse verhalen, en de Byzantijnse 

geschiedenis. Onlangs is van zijn hand een boek met mythologische verhalen voor de jeugd verschenen 

onder de titel Op naar de Olympos! Dit boek is in 2011 bekroond met de Hotze de Roos-prijs. 

  

prijs  

€ 140,-  

5 colleges 

 

dag en tijd 

vrijdag 10.00- 12.30 uur 

11-11; 18-11; 25-11; 9-12; 16-12 

 

werkvorm  

werkcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

studiebelasting 

geen 

 

docent  

drs. H.L. van Dolen 

vertaler, publicist  
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5.15 Hoe werden we mens? Een evolutionair perspectief 

 

Introductie 

Deze cursus biedt een evolutionair perspectief op onze menselijke soort. De laatste 
decennia zijn we veel te weten gekomen over onze evolutie door belangrijke fossiele 
vondsten, onderzoek aan DNA van huidig levende mensen en uitgestorven soorten 
en ontdekkingen op het gebied van gedrag van apen en mensen. Al deze 
ontdekkingen leiden tot nieuwe vragen. Waarom hebben we zulke grote hersenen? 
Waarom praten we? Hoeveel neanderthaler zit er in ons? Waar komt onze empathie 
vandaan? In deze cursus zullen we op zoek gaan naar antwoorden. Soms zullen die u 
verrassen! 
 
Tijdens de cursus maakt u kennis met verschillende uitgestorven mensachtigen. Ook 
zult u zien wat nieuwe wetenschappelijke technieken inmiddels hebben bijgedragen 
aan een beter inzicht in onze evolutionaire geschiedenis. Dit inzicht wordt nog verder 
vergroot door het gedrag van onze naaste verwanten, de apen en mensapen, te 
bestuderen. 
 

 

Inhoud colleges  
 
Na een korte inleiding op de evolutietheorie zullen we allereerst ons eigen lichaam door een evolutionaire bril 
bekijken. De embryologische ontwikkeling van een mens verraadt ons evolutionaire verleden. Hierdoor wordt 
duidelijk hoe nauw verwant we zijn aan andere organismen. Onze meest naaste verwanten, de chimpansee 
en de bonobo, delen met ons een gemeenschappelijke voorouder die 5 tot 7 miljoen jaar geleden leefde. Dit is 
geologisch gezien zeer kort geleden. Wij hebben onszelf lange tijd vooral vergeleken met de chimpansee. Na 
de ontdekking van de donkere kanten van het karakter van deze mensaap door Jane Goodall, trokken we de 
conclusie dat ook wijzelf een agressieve inborst hebben. Maar de bonobo laat een heel ander gedrag zien. 
Zijn wij meer chimpansee of bonobo? 
 
Fossielen van menselijke voorouders zijn nog steeds schaars en geven slechts een beperkte inkijk in ons 
verleden. Toch zijn er ontdekkingen gedaan in Afrika en Azië die de evolutionaire stamboom complexer en 
interessanter maakt. Tot ongeveer 13.000 jaar geleden leefden er steeds meerdere mensensoorten tegelijk. 
Pas zeer kort is er nog slechts één menselijke soort over. Ook geven fossielen inzicht in onze voortbeweging, 
ons dieet en de verspreiding over de aarde. Wat zeggen die fossielen over wie we nu zijn? 
 
Tegenwoordig wordt vaak gesteld dat wij een pleistocene geest hebben die niet is aangepast aan de moderne 
tijd. Wat betekent dat eigenlijk? Zijn we nu gestopt met evolueren? Wat kan ons brein aan en wat zijn onze 
beperkingen? En waarom roddelen we zoveel? 
 
Iedere bijeenkomst staat een andere mensachtige centraal. Aan de hand van deze mensachtige wordt de 
evolutionaire afstamming verduidelijkt en een of enkele aspecten van het mens-zijn belicht. Aan het eind van 
de cursus weet u wat het betekent om met een evolutionaire bril naar de mens te kijken. 
 

Docent               
Bianca Janssen Groesbeek studeerde biologie en filosofie in Nijmegen. In 1994 haalde zij haar bevoegdheid 

als docent biologie en in 1998 als docent Algemene Natuurwetenschappen. Naar aanleiding van haar 

afstudeeronderzoek over fossiele kiezen toegeschreven aan Homo erectus verscheen in 1996 haar artikel 

The serial position of the Trinil upper molars. In 2003 schreef zij mee aan Scala, een lesmethode voor 

Algemene Natuurwetenschappen. Zij heeft opgegraven op Sardinië, in Tautavel (Zuid-Frankrijk) en in 

Atapuerca (Noord-Spanje). Momenteel is zij freelance docent onder andere aan het Amerikaanse Emerson 

College waar zij sinds 2003 cursussen geeft over menselijke evolutie en over ethiek. Ook is zij bestuurslid van 

de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren. 

 

prijs  

€ 200,-  

8 colleges 

 

dag en tijd 

maandag 13.15- 15.45 uur 

30-9; 7-10; 14-10; 28-10; 4-11; 

11-11; 18-11; 25-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

docent   

drs. B. Janssen Groesbeek 

Biologe en filosofe 
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5.16 Medische Ethiek 

 

Introductie 
 

Het is al vaak gezegd en het is ook onomstreden: het werk van hulpverleners in 

de gezondheidszorg heeft een morele lading. Je zou zelfs kunnen zeggen dat 

hun werk een morele definitie heeft omdat behandeling en zorg altijd zoveel 

mogelijk gericht behoren te zijn op het welbevinden, het welzijn van de patiënt. 

De belangen van patiënten staan dus centraal maar daarover rijzen in de praktijk 

lastige vragen: concrete vragen over wat precies het belang is van wie en vooral 

ook de vraag wie daar eigenlijk over beslist. 

In deze cursus besteden we, aan de hand van praktijkvoorbeelden, aan die 

vragen aandacht. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: 

- Zelfbeschikking van patiënten en de verantwoordelijkheid van hulpverleners 
- Rechten van patiënten 
- Beslissingsbekwaamheid en vertegenwoordiging 
- De morele en juridische betekenis van verschillende soorten schriftelijke 

wilsverklaringen 
- Grenzen aan de zelfbeschikking 
- Beslissingen over behandeling en zorg aan het einde van het leven 
- Euthanasie en hulp bij zelfdoding 
- Praktijkvoorbeelden: analyse en argumentatie 
 

Inhoud colleges 

1. Ethiek en gezondheidszorg: Morele vragen, de kenmerken ervan en de noodzaak van argumentatie. 
- Subjectivisme en de bezwaren daartegen 
- Persoonlijke, publieke en professionele moraal; wetgeving, richtlijnen en professionele standaard 
- Morele principes en regels 
- Criteria voor de toetsing van argumenten 
 

2. Beslissingen over behandeling en zorg: verantwoordelijkheid en bevoegdheid (1) 
- Patiënten en vertegenwoordigers; hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, paramedici): Autonomie, 

zelfbeschikking en verantwoordelijkheid 
- Indicatie, geïnformeerde toestemming; geïnformeerde weigering 
- Praktijkvoorbeelden 
 

3. Beslissingen over behandeling en zorg: verantwoordelijkheid en bevoegdheid (2) 
- Beslissingsbekwaamheid en vertegenwoordiging (van onbekwame meerderjarigen en van kinderen) 
- Bevoegdheid van vertegenwoordigers 
- Praktijkvoorbeelden 
 

4. Gezondheidszorg in een samenleving die zich kenmerkt door sociale, culturele en 
levensbeschouwelijke diversiteit 

 

5. Grenzen aan de zelfbeschikking 
- Verschillende redenen om de zelfbeschikking te begrenzen 
- Dwangopneming 
- Dwangbehandeling 
- Vrijheidsbeperkende maatregelen 

prijs  

€ 200,-  

8 colleges 

 

dag en tijd 

donderdag 10.00- 12.30 uur 

3-10; 10-10; 17-10; 31-10; 7-11; 

14-11; 21-11; 28-11 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

docent   

drs. A. Kooijman 

filosoof en ethicus 
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- Besmettelijke ziekten 
 

6. Beslissingen aan het einde van het leven (1) 
- Palliatieve behandeling en zorg 
- Symptoombestrijding 
- Palliatieve sedatie 
- Schriftelijke wilsverklaringen: soorten verklaringen en de morele en juridische status ervan 
 

7. Beslissingen aan het einde van het leven (2) 
- Euthanasie en hulp bij zelfdoding 
- Ongevraagde levensbeëindiging 
- Schriftelijke wilsverklaringen: soorten verklaringen en de morele en juridische status ervan 
- Het burgerinitiatief Uit vrije wil 

 

8. Morele argumentatie / casusanalyse 
- Verschillende argumentatie strategieën 
- Het analyseren van een casus 
- Het presenteren van die analyse 
 

Aanbevolen literatuur 

A Kooijman & PMJ Vleugels Op zoek naar evenwicht  Morele vragen voor artsen en verpleegkundigen  

Kavanah, Dwingeloo 2008, ISBN 978-905740-068-1 

 

Docent 

Ad Kooijman geeft als freelancer cursussen over de ethiek van de gezondheidszorg aan artsen, 

verpleegkundigen en paramedici. Hij is gastdocent ethiek bij het Teaching Hospital van het Onze Lieve 

Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Ook werkt hij als ethicus aan de Vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde 

van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Hij is daarnaast als docent ethiek verbonden aan de 

Masteropleidingen ‘Advanced Nursing Practice’ en ‘Physician Assistant’ van de Hogeschool Inholland te 

Amsterdam. 
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5.17 De cultuur van het Angkor-rijk: hindoeïsme en boeddhisme 

in Thailand, Laos en Cambodja 

 

Introductie 
 

De landen van Zuidoost-Azië (Thailand, Cambodja, Laos en Vietnam) zijn nu 

voor het overgrote deel boeddhistisch. Het boeddhisme is hier al kort na het 

begin van onze jaartelling gekomen door de prediking van monniken die met 

Indiase handelsschepen in deze landen aankwamen. Op dezelfde wijze werd iets 

later ook het hindoeïsme hier verbreid door brahmanen die de kooplieden 

vergezelden. De volken in dit gebied (Cham, Khmer, Mon, later ook de Thai) 

namen beide Indiase religies gemakkelijk op, zonder overigens hun eigen 

animistische en andere religieuze voorstellingen geheel op te geven. Tegelijk 

namen zij verscheidene andere elementen van de Indiase cultuur over, zoals 

kennis van een schrift, astronomie en astrologie, en beeldende kunst. De 

hoogste bloei bereikte deze gemengd Indiase en inheemse beschaving in het 

Khmerrijk rond het centrum Angkor (nu vlakbij Siem Reap in Cambodja) in de 

eeuwen van ca. 800 tot ca. 1300, toen dat rijk heel Cambodja en een zeer groot 

deel van Laos en Thaiand beheerste. 

  

Inhoud colleges 

1. Algemene historische inleiding; de volken van Zuidoost-Azië, de komst van hindoeïsme en 

boeddhisme; het Angkorrijk. 

2. Godkoningen en 'wereldheersers'; het hindoeïsme in Zuidoost-Azië 

3. Monniken en filosofen; het boeddhisme in het Angkorrijk 

4. Tempels en beelden; de kunst van het Angkorrijk. 

Literatuur 

 Tijdens het college zal een beknopte syllabus worden verstrekt. 

Bijzonderheden 

Van 15 t/m 29 november 2013 leidt dr. Henk Singor een reis naar het gebied van het oude rijk van Angkor in 

Thailand, Zuid-Laos en Cambodja, georganiseerd door Voyage et Culture in Amsterdam. De cursus is mede 

bedoeld als een inleiding op de reis, maar kan vanzelfsprekend ook gevolgd worden wanneer men niet aan de 

reis deelneemt.  

Docent 
Dr. Henk W. Singor (1946) is geboren in Alkmaar en heeft daar aan het Christelijk Lyceum het diploma 
gymnasium A behaald. Hij heeft geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is daar cum 
laude afgestudeerd in de Oude Geschiedenis. Hij heeft ruim vier jaar als docent geschiedenis in het 
middelbaar onderwijs gewerkt en vervolgens vele jaren als docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit 
Leiden. Hij is in Leiden in 1988 cum laude gepromoveerd op een proefschrift over Ontstaan en Betekenis van 
de Hoplietenphalanx in het Archaïsche Griekenland. Hij heeft een reeks wetenschappelijke en populair-
wetenschappelijke publicaties op het gebied van de Oude Geschiedenis op zijn naam staan. Zie voor meer 
informatie www.singor.org.  
 

  

prijs  

€ 120,-  

4 colleges 

 

dag en tijd 

13.15- 15.45 uur 

Maandag 30 sept, woensdag  

2 okt, maandag 28 okt en 

woensdag 30 okt. 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

docent   

dr. H.W. Singor 

historicus  

   

   

   

   

 

 

http://www.singor.org/
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6. Cursussen winter 2013 

6.1  Levenswijsheid en levenskunst, deel 2 

‘Een filosofische oefening aan de hand van grote denkers’ 

 

Introductie 
  

Filosofie betekent letterlijk: liefde voor wijsheid. Filosofie wordt gevoed door 

levenservaringen en omgekeerd heeft zij betekenis voor het leven. Zij opent nieuwe 

gezichtspunten of brengt verdieping aan in bestaande. Er is een rijke traditie die zich 

bezint op de vraag hoe levenswijsheid en -geluk naderbij gebracht kunnen worden.  

In deze cursus komen vragen aan de orde als: wat is levenswijsheid? Kunnen we iets 

zeggen over wat het goede leven inhoudt? Hoe kunnen we levenskunst beoefenen? 

Uitgangspunt is dat menselijk leven streven naar ‘verwerkelijking’ is. Onze gedachten 

en opvattingen kunnen ons daarbij helpen of juist belemmeren. In de cursus kijken we 

naar manieren van denken die ons kunnen helpen bij het beoefenen van levenskunst 

en het vinden van levenswijsheid. We kijken naar een aantal moderne denkers, zoals 

Kant, Schopenhauer, Nietzsche en Gadamer. Hun opvattingen over levenswijsheid 

worden ingebed in hun algemene overwegingen over mens en werkelijkheid. Aan de 

hand van opgedane inzichten zullen we onze eigen levenswijsheid expliciteren en 

verdiepen.  

De cursus is een leergang bestaande uit twee delen. Het eerste deel bestond uit 8 colleges en het tweede 

deel bestaat uit 4 colleges. Aparte inschrijving. Het eerste deel bestond vooral uit denkers van de klassieke 

oudheid. Het tweede deel zal thema’s behandelen vanuit de moderne filosofie. 

Inhoud colleges 

1. Authenticiteit en moraliteit: Kant en Nietzsche over een hedendaags dilemma. 

2. Authenticiteit en eindigheid: sterfelijkheid als stimulans 

3. Deelnemen en buitenstaan: over gemeenschap en eenzaamheid  

4. Voorval en Ogenblik: de hoogste bestemming als ervaring  

 

Literatuur 

Bij cursus hoort een syllabus. Powerpoint presentaties worden per e-mail aan de cursisten verzonden.   

 

Docent 

Arnold Ziegelaar studeerde natuurkunde en filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij is als docent filosofie 

verbonden aan de theologische opleidingen van Hogeschool InHolland. Verder geeft hij cursussen filosofie 

aan verschillende HOVO-instellingen. Zijn interessegebieden zijn metafysica, levensfilosofie en filosofie van 

het bewustzijn. Hij publiceerde over diverse wijsgerige onderwerpen.  

  

prijs  

€ 120,-  

4 colleges  

 

Dag en tijd  

vrijdag 13.15 – 15.45 uur 

13-12; 20-12; 10-1; 17-1; 24-1 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng  

 

docent   

drs. A. Ziegelaar 

Filosoof en fysicus 
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6.2  Corruptie, handel in macht en invloed 

 

Introductie 

Vrijwel iedereen denkt dat corruptie vooral een probleem is van arme landen en van 

mislukte regeringen. Maar alleen degenen die macht hebben, hebben iets aan te 

bieden waarvoor ze giften (geld, goederen of diensten) terug kunnen vragen of 

verwachten. Daarom ligt de bron van alle corruptie bij de machtigen wat veelal ook de 

rijken zijn. 

Velen denken dat corruptie vooral zoiets is als iemand wat geld toestoppen of dat nu 

een klein beetje is, het ‘bruine envelopje’, of een bedrag dat in de miljoenen loopt: 10 

procent of meer van een aanbestedings bedrag. In werkelijkheid gaat het vooral om 

uitruilen van macht die profijt oplevert. Velen denken ook dat onze economie tot 

stilstand komt als er niet zou worden omgekocht. In werkelijkheid kost corruptie ons 

veel geld.’Ons’ dat zijn de belastingbetalers die meer belasting moeten betalen om de 

omkoopsommen mogelijk te maken, en de consumenten die meer voor hun aankopen 

betalen omdat de omkoopsommen ook weer terug verdiend moeten worden. 

Belastingbetalers en consumenten zijn dezelfde mensen: U en ik. 

Inhoud colleges 

1. Kennismaking met mij, elkaar en thematiek, wat is corruptie, wie zijn corrupt, omvang van corruptie, 

zelftest, zelfwerkzaamheid. Oriëntatie in literatuur. Wat zeggen de kranten? Wat haalt u uit de 

kranten? 

2.  Nederland: Corruptie en fraude, definities, beperkingen (historie, onbekendheid), waarnemen van 

corruptie, CPI, Nederland – corruptieland, eigen corrupt gedrag. 

3. Buitenland: grote en kleine corruptie, internationale verdragen, wetgeving, FCPA, UK Bribery Act. 

Bestrijden politieke vijanden 

4. Wat te doen? Repressief/preventief, MVO, TI, integriteit en openheid, gedragscodes, wat kunnen we 

zelf doen  

5. Toekomst van corruptie, Conclusies, herhaling zelftest, nazorg. Een toekomst zonder corruptie kan 

niet. Is dat zo? 

Aanbevolen literatuur 

Lees ter inleiding documenten op www.corruptie.org  

Docent 

Michel van Hulten is sociograaf (UvA). Hij is oud-politicus en werkte twintig jaar buiten Nederland voor 
NGOs, de Nederlandse regering en voor UNDP en Wereldbank. Hij heeft ruime internationale ervaring met de 
studie van corruptie en integriteit, met name in Afrika en Centraal-Europa. In zijn onderzoek richt hij zich op 
definiëring, waarneming en kwantificering van corruptie, en op specifieke kenmerken van corruptie in 
noordwest-europa (belangenverstrengeling). Hij heeft in het bijzonder belangstelling voor preventie van 
corruptie, meer dan voor repressie. Dat laatste ziet hij meer als een taak voor politie en justitie. Corruptie.org 
is zijn persoonlijke website waarmee hij zijn belangrijkste artikelen, informatie en nieuws vanuit SAXION 
Academie voor Bestuur & Recht wil delen met medegeïnteresseerden. 

 

prijs  

€ 140,-  

5 colleges  

 

Dag en tijd  

Woensdag 13.15 – 15.45 uur 

6-2; 13-2; 27-2; 6-3 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng  

 

docent   

dr. M. van Hulten 

sociograaf  

   

   

   

   

 

 

http://www.corruptie.org/
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6.3  Een literaire Wedergeboorte: Niccolò Machiavelli en II 

Principe 

Introductie 

De Renaissance is een inspirerende overgangsperiode in de Europese geschiedenis 
tussen de Middeleeuwen en moderne tijd die gekenmerkt wordt door een op de 
klassieke oudheid geïnspireerde bloei van kunsten en letteren. Het zal niet verbazen 
dat deze wedergeboorte zijn oorsprong kende in Italië waar steden en handel eerder 
dan elders floreerden, kunstenaars zich onder het mecenaat van zowel geestelijk als 
politiek leiders ongestoord konden ontwikkelen en men zich nog elke dag tussen de 
alomtegenwoordige herinneringen aan die klassieke oudheid bevond. Deze en andere 
redenen vormden de aanleiding voor het ontstaan van de Renaissance, die in Italië 
voor een ongekende bloei van kunsten en letteren zorgde en gepaard ging met 
enkele belangrijke uitvindingen of de introductie in Europa van bijvoorbeeld drukpers 
en papier en het fenomeen van de secularisatie. 
 
Een van de belangrijkste Italiaanse schrijvers van deze tijd is diplomaat, humanist en 
politiek filosoof Niccolò Machiavelli. Als politicus en diplomaat speelde hij een 
belangrijke rol in de verwikkelingen van die tijd in de stadstaat Florence, terwijl hij als 
politiek filosoof, adviseur en humanist dankzij zijn berekenende en sluwe adviezen 
voor vorsten (“Il Principe”, 1532) voor altijd met zijn naam verbonden zal blijven aan 
een uitdrukking als “Machiavelliaanse toestanden”.  
 

De docent (Jonathan Oudendijk) zal tijdens de eerste van de 4 bijeenkomsten ingaan op het ontstaan en de 
eigenschappen van de Italiaanse Renaissance en op de biografie van Machiavelli. Tijdens de bijeenkomsten 2 
tot en met 4 zal worden gekeken hoe de ontstaansgeschiedenis en kenmerken van deze belangrijke 
tijdsperiode en de biografische achtergrond van de schrijver terug te vinden zijn in Machiavelli’s “Il Principe”. 
Hierbij zullen diverse passages uit het werk in Nederlandse vertaling worden gelezen. Tijdens de laatste 
bijeenkomst zal er ook worden gekeken naar andere schrijvers en publieke figuren die zich op de schrijver 
hebben geïnspireerd en zal er ruimte zijn voor discussie over het werk. Hierbij zal een vraag centraal worden 
gesteld: is het op basis van het gelezene terecht dat Machiavelli's naam vaak in een adem wordt genoemd 
met sluwheid en met vorsten die dictatoriale trekjes vertonen?  
 

 

Inhoud colleges 

1.  De Italiaanse Renaissance: ontstaan, kenmerken en gevolgen.  Niccolò Machiavelli: de mens, filosoof 
en schrijver. 

2.  Niccolò Machiavelli: de mens, filosoof en schrijver en “il Principe”. 
3.  “Il Principe”: adviezen voor een goede vorst. 
4.  Machiavelliaanse toestanden: Machiavelli verkeerd begrepen, verdraaid en misbruikt. 
 

 

Docent 
Drs. Jonathan Oudendijk (1984) is vertaler en docent Italiaanse taal en literatuur. Hij rondde zijn studie 
Italiaans aan de Universiteit van Amsterdam cum laude af, studeerde een jaar in Rome en deed in Londen 
een onderzoeksmaster. Tijdens zijn studie ontwikkelde hij zich tot Dante-specialist waarbij hij onderzoek deed 
naar diverse onderwerpen zoals Dante en de Katholieke Kerk en homoseksualiteit in de Divina Commedia. In 
zijn colleges probeert hij zowel rekening te houden met de historische omstandigheden en interpretaties van 
anders schrijvers als met de lezer uit de 21e eeuw. In zijn vrije tijd is Jonathan Oudendijk fervent lezer en 
schrijver van poëzie. 
  

prijs  

€ 120,-  

4 colleges  

 

Dag en tijd  

dinsdag 10.00 – 12.30 uur 

10-12; 17-12; 7-1; 14-1 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng  

 

docent   

drs. J. Oudendijk 

Italiaanse taal- en letterkunde
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6.4  Alexander de Grote 

Introductie 

Toen de Macedonische koning Alexander de Grote op 11 juni 323 in Babylon stierf, 
had hij een groot deel van de toen bekende wereld veroverd. Zijn rijk strekte zich uit 
van Griekenland tot Pakistan en van de Nijl tot het Aralmeer. 
 
Na zijn dood zouden hier krachtige nieuwe koninkrijken ontstaan waarvan de elite zich 
de Griekse levenswijze aanmat. Tegelijk vond een uitwisseling van ideeën plaats met 
de autochtone beschavingen, zoals die van Egypte, Judea, Babylonië, Perzië en 
India. De culturele gevolgen waren dermate ingrijpend, dat latere generaties meenden 
dat de Macedoniër door de hemel was gestuurd. Zij schreven hem ook een bewuste 
politiek toe om de wereld te civiliseren. Op dat idee gaat de romantische, vroeg-
twintigste-eeuwse opvatting terug dat Alexander alle volkeren had willen verenigen in 
vrede en verdraagzaamheid. De Macedonische koning werd zo de ultieme 
jongensheld. 
 
Na het optreden van despoten als Mussolini, Stalin en Hitler schiepen historici een 
totaal andere visie op de veroveraar. Ze benadrukten Alexanders bloeddorst en de 
afwezigheid van enigerlei ideologie. Ook dit lijkt echter ongenuanceerd te zijn, en in 
de afgelopen vijftien jaar is een derde Alexanderbeeld ontstaan, waarin de interactie 
tussen de Europese en Aziatische culturen centraal staat. 

 
 
Docent 

Jona Lendering (1964) is een Nederlands historicus en de auteur van verscheidene boeken over de oudheid, 
vaderlandse geschiedenis en modern management. Hij studeerde aan de Rijksuniversteit Leiden en doceerde 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1996 beheert hij Livius.org, een grote website over de oude 
geschiedenis. Lendering is mede-oprichter van Livius Onderwijs, een onafhankelijke school voor historisch 
onderwijs. Hij pakt historische kwesties vaak iets breder aan dan gebruikelijk is. In zijn biografie van 
Alexander de Grote (Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische Rijk), probeerde hij meer dan 
eerdere historici gebruik te maken van Babylonische bronnen, in zijn Stad in marmer benutte hij de Talmoed 
voor beschrijvingen van de stad Rome. In De randen van de aarde combineerde hij archeologisch materiaal 
om klassieke teksten te duiden en vice versa 

 

 

                   

prijs  

€ 120,-  

4 colleges  

 

Dag en tijd  

Woensdag 13.15 – 15.45 uur 

27-11; 4-12; 11-12; 18-12 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng  

 

docent   

drs. J. Lendering 

historicus  

   

   

   

   

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1964
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Historicus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaderlandse_geschiedenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Management
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/1996
http://nl.wikipedia.org/wiki/Livius.org
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_geschiedenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_geschiedenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biografie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_de_Grote
http://nl.wikipedia.org/wiki/Babylon_(Babel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Talmoed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologie_in_Nederland
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6.5  Drie lezingen voor de koude, donkere en winterse dagen 

 
 
Hendrick Averkamp 

Bij de winter denkt iedereen aan ijspret, schaatsen en sneeuw. Dit waren ook 
onderwerpen die de burgers in de Republiek van de Gouden Eeuw vermaakten. Als 
eerste komt de naam van Hendrick Avercamp op. Ook wel de Stomme van Kampen 
genoemd. Hij heeft de ijspret kunsthistorisch op de kaart gezet. Met plezier en 
vakmanschap schilderde hij het ene paneel na het andere met winterse taferelen. Van 
gegoede schaatsende burgers uitgedost met molensteenkragen tot de sprokkelende 
sloebers die nauwelijks rond konden komen. Van jolijt in de arrenslee tot een 
geanimeerd spelletje colfen. Zijn geschilderd oeuvre is een lust voor het oog. Er zijn 
allerlei stereotiepe taferelen die bij deze ijspret horen. Door het ijs zakken met een 
sierlijk uitgedoste arrenslee, zwieren, ijszeilen, koek en zopie en noem maar op. Alles is 
door Avercamp op een sfeervolle wijze verbeeld en uitgedost. Wie geïnteresseerd is in 
zijn handel en wandel, zal versteld staan dat een doofstomme schilder tot zoveel 
capriolen in staat was.  

 

Winters van Weleer 

Niet alleen Avercamp maar ook andere schilders als: Adriaan Venne en Lucas 
Valkenborch   hebben zich in de Gouden Eeuw bezig gehouden met de winterse 
taferelen. Het bleek een succesvol genre met volop mogelijkheden. Schilders traden in 
de voetsporen van Breughel de Oude en verkenden de artistieke mogelijkheden. Zelfs 
Rembrandt ontkwam er niet aan. Het was de kleine ijstijd, de sloten en vaarten lagen 
maanden dicht en de binnenvaart was gestremd. Zelfs de Spaanse vijand kon hiervan 
profiteren. Bij deze lezing krijgt u een kijkje in het winterse tafereel, vanaf de 
Middeleeuwse getijdenboeken van Duc de Berry tot aan de moralistische prenten van 
Roemer Visser. Want over het ijs deden allerlei verhalen de ronde. Veel jonge knapen 
wilden juist op het ijs indruk maken op hun geliefden. Daar komt ook het spreekwoord 
hoogmoed komt voor de val vandaan. Kortom een vermakelijk verhaal met pret in 
winterse hooibergen en ijselijke ongemakken.  

U kunt beide lezingen opvatten als een tweeluik. Maar u kunt ook een keuze maken. De verhalen staan op 
zichzelf en worden geïllustreerd met een uitgebreide power point presentatie waardoor u het idee krijgt dat u 
zelf even een tijdreis maakt naar de Gouden Tijden van weleer.  

 

Spectaculaire opgravingen in Afghanistan  

In 2008 werd in de Nieuwe kerk in Amsterdam een unieke tentoonstelling gepresenteerd met bijzondere 
objecten uit Afghanistan. De oorlogssituatie in de hoofdstad Kabul was nijpend en de schatten van vier 
opgravingen uit het Nationaal Museum moesten worden geëvacueerd. En wel zo vlug mogelijk. Dankzij een 
indrukwekkend cultureel programma konden velen de gouden schatten van krijgers en prinsen bekijken die 
ooit waren gevonden bij nederzettingen uit de tijd van Alexander de Grote. Schitterende gouden sieraden 
kwamen tevoorschijn en ook gebruiksvoorwerpen. Het is nog steeds een wonder dat vier archeologische 
opgravingen (Tepe Fullol, Ai Khanum, Tillya-tepe en Begram) de roofzucht van de Taliban hebben overleefd, 
terwijl de grote beelden in de grot werden opgeblazen. Een huiveringwekkend verhaal van vernietiging en 
opbouw. Van hoop en internationale samenwerking. En van oogstrelende voorwerpen ooit met technisch 
vernuft gemaakt en uiteindelijk begraven als grafgift aan de doden.  

 

Ook deze lezing wordt uitgebreid geïllustreerd met een power point presentatie.  

 

 
prijs  

€ 90,00 

 

dag en tijd 

donderdag 13.15 - 15.45 uur 

9 jan; 16 jan; 23 jan 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng 

 

studiebelasting 

enkele uren zelfstudie per week 

 

docente 

drs. G.J. van Ham  

kunstgeschiedenis en 

archeologie    
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Docente  

Drs. Gerda J. van Ham heeft een universitaire opleiding in Kunstgeschiedenis en Archeologie genoten aan 

de Rijksuniversiteit in Leiden. Haar specialisatie is Kunst van de Nieuwe tijd.  

Momenteel is zij werkzaam als docente kunst- en cultuurwetenschappen aan de Hogeschool van Utrecht 
(ITV) voor de vertaal- en tolkopleiding. Daarnaast is zij freelance kunsthistorica en journalist.  Naast deze 
activiteiten heeft zij vanaf 1986 veelvuldig lezingen gegeven over een breed spectrum van kunst- en 
cultuurhistorische onderwerpen. Zij schrijft artikelen voor kranten en tijdschriften over actuele 
tentoonstellingen en zij redigeert manuscripten in opdracht van musea en uitgevers.  

Zij heeft tevens bestuurlijke en museale ervaring en is actief geweest in sponsoring en fondsenwerving, 
verkoop van kunst in galerieën, organisatie van tentoonstellingen alsmede het schrijven van publicaties.  
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6.6  ‘Jauchzet, frohlocket!’ Kerstmuziek van Johann Sebastian 

Bach 

 

Introductie 

Van oudsher behoort binnen de christelijke traditie het feest van de geboorte van 

Christus (Kerstmis) tot één van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. In zowel de 

katholieke als de protestantse liturgie is er dan ook altijd veel ruimte geweest om deze 

gebeurtenis muzikaal extra op te luisteren.  

Een onbetwist hoogtepunt in dit opzicht vormt het repertoire dat Johann Sebastian 

Bach (1685-1750) voor deze periode heeft gecomponeerd. Hoewel zijn Weihnachts-

Oratorium het bekendst is, schreef hij daarnaast talloze andere werken die de moeite 

meer dan waard zijn om beter te leren kennen. Al in zijn Weimar-tijd kreeg Bach de 

opdracht om vanaf Advent tot en met Driekoningen passende muziek te schrijven, wat 

hij later in Leipzig (vanaf 1723) in ruime mate zou voortzetten. Zijn grootschalige 

kerstoratorium uit 1734 kan dan ook als een muzikale cumulatie van het voorafgaande 

worden beschouwd, waarmee hij niet alleen zichzelf maar ook talloze tijdgenoten 

overtrof. 

 

In deze 3-delige cursus zal nader worden ingegaan op het soort composities dat Bach componeerde 

(cantates en orgelwerken), alsmede de liturgische context, de ontstaansgeschiedenis en uitvoeringspraktijk 

van deze wonderschone werken. Uiteraard zullen de colleges rijkelijk geïllustreerd worden met passende 

muziekvoorbeelden, uitgevoerd door de beste Bach-vertolkers van deze tijd. 

 

Inhoud colleges 
1. Liturgische context: het kerkelijk jaar en bijbehorend muziekrepertoire 

2. Kerstmis bij Bach: cantates en orgelwerken 

3. Het Weihnachts-Oratorium: Bachs ultieme kerstmuziek 

 

Literatuur 

De cursusinhoud is samen met alle muziekfragmenten naderhand gratis te downloaden op de website van de 

docent (www.achterdenoten.nl).  

 

Docent 
Drs. Frans Jansen (1965) studeerde Muziekwetenschap aan Universiteit van Utrecht nadat hij jarenlang 

werkzaam was geweest in de gezondheidszorg. Hoewel hij breed georiënteerd is, ligt het zwaartepunt van zijn 

muzikale interesse voornamelijk op de Duitse muziek uit de 18
e
 en vroege 19

e
 eeuw. Zo heeft hij in het kader 

van zijn studie een aantal maanden gewerkt bij het Bach-Archiv Leipzig en het Bachhaus te Eisenach en 

schreef hij zijn doctoraal scriptie over het begin van de Nederlandse Bach-traditie in de 19e eeuw. Sinds zijn 

afstuderen in 2006 is hij werkzaam als freelance musicoloog. Hij doceert o.a. aan diverse andere HOVO-

instellingen en schrijft hij regelmatig artikelen en recensies voor tijdschriften als Klassieke Zaken en Mens en 

Melodie. 

  

prijs  

€ 90,-  

3 colleges 

 

Dag en tijd  

woensdag 10.00 – 12.30 uur 

5-12; 12-12; 19-12 

 

werkvorm  

hoorcollege met gelegenheid 

tot discussie en eigen inbreng  

 

docent   

drs. F.P. Jansen 

Duitse muziek 18
e
 en 19

e
 eeuw
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7. Algemene informatie 

Inschrijving, betaling en bevestiging 

Aanmelden voor een HOVO-cursus geschiedt via het inschrijfformulier of via de website. U vindt een 

exemplaar van het inschrijfformulier achterin de studiegids. Plaatsing voor een cursus of lezingencyclus 

gebeurt op volgorde van binnenkomst van de formulieren. Als u uw e-mailadres op het inschrijfformulier 

vermeldt, ontvangt u uw post van HOVO Alkmaar per e-mail, tenzij u expliciet aangeeft dit niet te willen. Als u 

geen e-mailadres invult ontvangt u uw informatie per post. 

 

Inschrijfformulieren volledig ingevuld zenden aan: 

Hogeschool Inholland Alkmaar, afdeling HOVO Alkmaar 

T.a.v. mevrouw D. Leijen, onderwijscoördinator 

Postbus 403 

1800 AK Alkmaar 

T: 06-11449709 

E: damienne.leijen@Inholland.nl 

I: www.hovoalkmaar.nl 

 

Bevestiging 
1. De cursist krijgt minimaal binnen 10 werkdagen (of zoveel eerder als mogelijk is) na ontvangst van zowel 

het aanmeldingsformulier als het cursusgeld het bericht, dat de cursist definitief is ingeschreven.  

2. Indien zich voor een cursus voldoende personen hebben aangemeld – criterium wordt steeds vastgesteld 

door HOVO Alkmaar – krijgen alle ingeschrevenen bericht van het definitief doorgaan van de cursus. Dit 

bericht ontvangt de cursist minimaal 2 weken – of zo veel eerder als mogelijk is – voor het begin van de 

cursus. Tevens ontvangt de cursist overige informatie over de cursus.    

3. Indien er nadrukkelijk onvoldoende aanmeldingen binnen komen voor een cursus – en redelijkerwijs 

mag worden aangenomen dat dit zo blijft – schrapt de onderwijscoördinator – de cursus en bericht dit 

onverwijld aan degenen, die zich reeds hebben ingeschreven. Deze  cursisten ontvangen tevens bericht 

over welke cursussen zeker doorgaan.  

4. Indien het twijfelachtig is of de gestelde norm gehaald wordt en het  onzeker is of de cursus doorgaat, 

dan bericht de onderwijscoördinator dit uiterlijk 2 weken voor de start van de cursus aan de betrokkenen. 

De cursist kan dan alvast een alternatieve keuze bekend maken voor een zekere cursus.  

5. Uiterlijk twee weken voor de start hebben alle cursisten bericht ontvangen over het al of niet doorgaan van 

hun cursus. 

 

Betaling 

U ontvangt na de inschrijving naast de bevestiging van inschrijving separaat een factuur. Betaling vindt plaats 

door overmaking van het cursusgeld op het rekeningnummer vermeld op de factuur 

 

Wachtlijst 
Als u niet geplaatst kunt worden in het programma van uw keuze, wordt u automatisch op de wachtlijst 

geplaatst en ingeschreven voor uw alternatieve keuze. Het is daarom wenselijk om op het inschrijfformulier 

een alternatieve keuze op te geven. Plaatsing op de wachtlijst betekent dat u bij herhaling van de cursus in 

een nieuw studiejaar voorrang heeft bij inschrijving. Mocht er een plaats vrijkomen, dan wordt u benaderd 

door het HOVO-bureau met de vraag of u alsnog aan het programma van uw eerste keuze wilt deelnemen. 

Uw inschrijving voor uw alternatieve keuze kan dan desgewenst komen te vervallen. 

 

Klachtenregeling 
Uiteraard kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de diensten die HOVO Alkmaar aanbiedt. HOVO 

Alkmaar verneemt dit graag van u, ten einde de kwaliteit van de dienst te verbeteren. U kunt hiervoor via 

damienne.leijen@Inholland.nl schriftelijk of mondeling via 06-11449709 een klacht indienen bij de 

onderwijscoördinator.  

mailto:damienne.leijen@inholland.nl
http://www.hovoalkmaar.nl/
mailto:damienne.leijen@Inholland.nl
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Literatuur, readers, syllabi 
HOVO-cursisten dienen zelf de verplichte literatuur aan te schaffen. Readers en syllabi zijn doorgaans 

verplicht en worden door de docent tegen kostprijs verstrekt. HOVO Alkmaar streeft naar een kostenlimiet 

voor aan te schaffen studiemateriaal van € 30,-. 

 

Leden van de Bibliotheek Kennemerwaard 
Aanvullende literatuur is te krijgen in de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard. U kunt ook via 

www.bibliotheekkennemerwaard.nl naar de catalogus en hier materialen reserveren. Als u ingeschreven bent 

als lener van een Noord-Hollandse bibliotheek, kunt u in die bibliotheek gratis een Bibliotheekpaspoort krijgen. 

Op vertoon van dit paspoort kunt u zich laten inschrijven in een andere bibliotheek in Noord-Holland. U 

ontvangt dan gratis een lenerspas voor gebruik in de desbetreffende bibliotheek.  

 

KopGroep Bibliotheken 

KopGroep Bibliotheken is een openbare bibliotheekorganisatie met 14 vestigingen in de Kop van Noord- 

Holland. Naast de reguliere dienstverlening organiseert KopGroep Bibliotheken een breed scala aan 

activiteiten voor de diverse doelgroepen. Het aanbod voor volwassenen is zeer uitgebreid en divers, variërend 

van literaire lezingen tot informatieve lezingen, debatten, cursussen en workshops. De leden van KopGroep 

bibliotheken kunnen gratis materialen aanvragen en reserveren op www.kopgroepbibliotheken.nl. 

8. Annuleringsvoorwaarden 

1.  Annulering van deelname aan een programma door een deelnemer is alleen mogelijk via schriftelijke 

opzegging bij het secretariaat van HOVO Alkmaar. De schriftelijke opzegging dient uiterlijk twee 

weken voor aanvang van het programma door het secretariaat van HOVO Alkmaar te zijn ontvangen. 

Opzeggen kan zowel per brief als via e-mail (info@hovoalkmaar.nl). 

2.  Bij annulering is cursist de volgende kosten verschuldigd:  

 tot datum van bevestiging van deelname 0% van de cursusprijs;  

 daarna 25 % van de cursusprijs bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus;  

 daarna 50 % van de cursusprijs bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus; 

 daarna tot aanvang van de cursus 100 % van de cursusprijs.  

Met aantal dagen tussen de aanvang van cursus en de annulering wordt bedoeld het aantal 

kalenderdagen. Het aantal dagen wordt berekend vanaf de datum van ontvangst van de annulering 

door HOVO Alkmaar. 

3.  Indien het aantal aanmeldingen voor een cursus onvoldoende is, behoudt HOVO Alkmaar zich het 

recht voor de cursus te annuleren. HOVO Alkmaar informeert cursisten hieromtrent zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. In geval van annulering worden 

reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.  

4.  HOVO Alkmaar is gerechtigd van een programma af te wijken, indien redelijkerwijs van haar niet 

gevergd kan worden dat zij het programma onverkort uitvoert zoals aangekondigd. 

5.  Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het betaalde cursus/lezinggeld vindt plaats indien het 

programma wegens bijzondere omstandigheden niet doorgaat. 

6.  Als een docent verhinderd is, zal HOVO Alkmaar een vervangende cursusdag organiseren.  

7. Als een cursist verhinderd is, wordt geen geld gerestitueerd. 

8.  De cursist kan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende zeven werkdagen 

na totstandkoming van de overeenkomst. Indien hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient hij 

http://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/
http://www.kopgroepbibliotheken.nl/
mailto:info@hovoalkmaar.nl
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dit schriftelijk te melden op een wijze zoals aangegeven op de website van HOVO Alkmaar. Deze 

mogelijkheid bestaat niet meer als het onderwijs reeds is begonnen.   

9.  Overige faciliteiten 

Regeling minder draagkrachtigen 
Bent u minder draagkrachtig? Ook voor u biedt HOVO Alkmaar mogelijkheden. Dankzij het Steunfonds van 

HOVO Alkmaar heeft u mogelijk recht op korting.  

 

Dankzij bijdragen uit het Steunfonds van HOVO Alkmaar is het mogelijk op de prijzen van cursussen en 

lezingencycli een van het inkomen afhankelijke korting toe te passen. Het beleid op dit punt wordt bepaald 

door HOVO Alkmaar. De administratieve verwerking verloopt via het HOVO-bureau. Bij een bruto 

gezinsinkomen per jaar:  

 lager dan of gelijk aan € 14.741 bedraagt de korting respectievelijk € 30 voor een cursus van 10 weken, 
€ 25 voor een cursus van 8 weken, € 20 voor een cursus van 6 weken en € 15 voor een cursus van 4 
weken.  

Per semester wordt voor ten hoogste één cursus per cursist korting verstrekt.  

U kunt de reductie schriftelijk aanvragen bij het bureau van HOVO Alkmaar of via de e-mail: 

info@hovoalkmaar.nl  

 

Vrijwillige bijdrage Steunfonds HOVO Alkmaar 
Deze vrijwillige bijdrage komt ten goede aan het Steunfonds van HOVO Alkmaar. U kunt op het 

inschrijfformulier aangeven of u deze vrijwillige extra bijdrage van € 25,- per cursus wilt betalen. Uw bijdrage 

wordt dan bij het cursusgeld opgeteld.  

 

Ambassadeurs van HOVO Alkmaar 
Het is mogelijk om u aan te melden als Ambassadeur van HOVO Alkmaar. U kunt dan op vrijwillige basis 

gevraagd worden voor promotionele of organisatorische activiteiten van HOVO Alkmaar. U kunt dit aangeven 

via de website www.hovoalkmaar.nl of via het inschrijfformulier. 

10. Faciliteiten op de Hogeschool Inholland Alkmaar 

Bibliotheek (begane grond gebouw A) 
De bibliotheek beschikt over een grote collectie studieboeken, muziekcd’s en tijdschriften. U kunt deze op 

locatie kosteloos inzien. Voor het lenen van studieboeken e.d. kan er voor een bedrag van € 25,- een pas 

worden aangevraagd. 

 

Eetgelegenheid (begane grond gebouw L) 
Hogeschool Inholland Alkmaar beschikt over een kantine in de L-vleugel waar tegen betaling gegeten kan 

worden. Ook is er in de diverse gebouwen op elke verdieping een koffieautomaat aanwezig. Voor koffie en/of 

thee kan uitsluitend met chipknip betaald worden. 

 

  

mailto:info@hovoalkmaar.nl
http://www.hovoalkmaar.nl/
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Geld (1e verdieping gebouw A) 
Oplaadmogelijkheid voor chipknip op de 1

e
 verdieping van het A-gebouw. 

 

Toegankelijkheid 

Gebouwen zijn toegankelijk voor personen die minder goed ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel of 

rollator. De lift van het A-gebouw is gesitueerd tegenover de centrale receptie. In het B-gebouw is er alleen 

een goederenlift.  

 

Parkeren 

Hogeschool Inholland Alkmaar beschikt over een eigen parkeerterrein. Voor het parkeren hoeft geen 

vergoeding betaald te worden. Ook zijn er parkeerfaciliteiten bij het belastingkantoor aan de Robonsbosweg 

waarvan gebruik gemaakt kan worden. Hogeschool Inholland beschikt over een royale overdekte onbewaakte 

fietsenstalling. 

 

Openbaar vervoer 
Hogeschool Inholland Alkmaar is vanaf Alkmaar Station het best te bereiken met bus 6 richting Bergen aan 

Zee. De halte is naast het gebouw van Hogeschool Inholland Alkmaar.  

 

Plattegrond 

 

11. HOVO Alkmaar 

Contact 
Openingstijden 

HOVO Alkmaar is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het bureau van HOVO 

Alkmaar is gevestigd in het A-gebouw op de eerste verdieping, kamer A-152. 

 

Medewerker 

Mevrouw D.C. Leijen, onderwijscoördinator 

 

Bezoekadres 

Hogeschool Inholland Alkmaar, Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar 
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Post 

Hogeschool Inholland Alkmaar afd. HOVO Alkmaar 

T.a.v. mevrouw D. Leijen, onderwijscoördinator 

Postbus 403 

1800 AK  Alkmaar 

 

Telefoon    E-mail 

06-11 449 709    info@hovoalkmaar.nl 

 

Fax     Web 

072- 518 36 34    www.hovoalkmaar.nl 

 

 

HOVO-Nederland 
HOVO-Nederland is de landelijke vereniging van alle HOVO-instellingen en heeft tot doel de ondersteuning 

van die HOVO-instellingen om het hoger onderwijs aan vijftigplussers in Nederland te bevorderen. 

 

Voor informatie over alle HOVO-instellingen in Nederland: 

HOVO-Nederland  

Postbus 1061, 2302 BB Leiden 

Telefoon: 071-527 52 03 

E-mail: info@hovo-nederland.org 

Web: www.hovo-nederland.org 

 

Samenwerkingsverbanden 

De activiteiten van HOVO Alkmaar worden mogelijk gemaakt dankzij de volgende samenwerkingsverbanden: 

  

 Hogeschool Inholland 

 Bibliotheek Kennemerwaard 

 KopGroep Bibliotheken  

mailto:info@hovoalkmaar.nl
http://www.hovoalkmaar.nl/
mailto:info@hovo-nederland.org
http://www.hovo-nederland.org/
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HOVO Alkmaar  

Hoger Onderwijs Voor 50-plussers 

Aanmeldingsformulier najaarscursussen mei 2013 – oktober 2013 
HOVO-Alkmaar, Antwoordnummer 512, 1800 VB Alkmaar of Bergerweg 200, 1817 MN 
Alkmaar. Via de website www.hovoalkmaar.nl kunt u het aanmeldingsformulier digitaal 
invullen en verzenden. 

Gegevens cursist 

voorletters . . . . . . . . . . . geboortedatum . . . . . . . . .. . . . . . . . . . m / v 

achternaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

straat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

postcode . . . . . . . . . . . . .woonplaats . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

telefoonnummer . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

bankrekeningnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

naam rekeninghouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

datum . . . . . . . . . . . . . . . handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ik meld mij via dit formulier aan voor de cursus(sen) die ik hieronder heb aangekruist. Ik ontvang een 
bevestiging van inschrijving en een factuur. Ik ben bekend met en ga akkoord met de 
annuleringsvoorwaarden en de voorwaarden als vermeld in de brochure. 

 Architectuur                                       € 250,-     Mozart    € 140,- 
 Proletaren aller landen  € 200,-    Duke Ellington   € 200,- 
 Ned. In de 19

e
 eeuw   € 160,-    Laag Holland   € 200,- 

 Kunstgeschiedenis   € 200,-   Oude Grieken   € 200,- 
 Typisch Nederlands   € 160,-    Byzantijnse geschiedenis  € 140,- 
 Parallelle thema’s    € 200,-   Evolutionair perspectief  € 200,- 
 Taal en Kennis   € 200,-    Medische Ethiek   € 200,- 
 Levenswijsheid, deel 1  € 200,-   Angkor-rijk    € 120,- 

 Grote Koningen   € 140,- 

 

 Ik maak tevens de vrijwillige bijdrage van € 25,- t.b.v. het steunfonds over. 
 Ik woon graag de introductielezing op vrijdag 27 september 2013 bij. 

  
alternatieve keuze 
Het is mogelijk dat u niet geplaatst kunt worden in bovenstaande cursus, omdat deze vol is. U kunt hieronder 
een alternatieve keuze opgeven, waarvoor wij u (pas als uw eerste keuze vol is en er plaats is in uw 
alternatieve keuze) dan inschrijven. Als u geen alternatieve keuze wilt maken, vul dan ‘geen’ in. 

code . . . . . . . . . . . . cursusnaam . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Ik ben thans niet in de gelegenheid om mij in te schrijven, maar wel geïnteresseerd in HOVO 

Alkmaar en haar activiteiten. Graag ontvang ik de brochure van het komende semester. 

 Ik geef mij op als Ambassadeur van HOVO en ben bereid vrijwilligerswerk te doen.  

 

 

Aanmeldingsformulier 

Najaarscursussen 

http://www.hovoalkmaar.nl/
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HOVO Alkmaar  

Hoger Onderwijs Voor 50-plussers 

Aanmeldingsformulier wintercursussen mei 2013 – december 2013 
HOVO-Alkmaar, Antwoordnummer 512, 1800 VB Alkmaar of Bergerweg 200, 1817 MN 
Alkmaar. Via de website www.hovoalkmaar.nl kunt u het aanmeldingsformulier digitaal 
invullen en verzenden. 

Gegevens cursist 

voorletters . . . . . . . . . . . geboortedatum . . . . . . . . .. . . . . . . . . . m / v 

achternaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

straat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

postcode . . . . . . . . . . . . .woonplaats . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

telefoonnummer . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

bankrekeningnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

naam rekeninghouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

datum . . . . . . . . . . . . . . . handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ik meld mij via dit formulier aan voor de cursus(sen) die ik hieronder heb aangekruist. Ik ontvang een 
bevestiging van inschrijving en een factuur. Ik ben bekend met en ga akkoord met de 
annuleringsvoorwaarden en de voorwaarden als vermeld in de brochure. 

 Levenswijsheid, deel 2                     € 120,-     Corruptie    € 140,- 
 Machiavelli    € 120,-    Alexander de Grote   € 120,- 
 Winterse lezingen   €   90,-    Kerstmuziek van Bach  €   90,- 
 

 Ik maak tevens de vrijwillige bijdrage van € 25,- t.b.v. het steunfonds over. 
 Ik woon graag de introductielezing op vrijdag 27 september 2013 bij. 

  
alternatieve keuze 
Het is mogelijk dat u niet geplaatst kunt worden in bovenstaande cursus, omdat deze vol is. U kunt hieronder 
een alternatieve keuze opgeven, waarvoor wij u (pas als uw eerste keuze vol is en er plaats is in uw 
alternatieve keuze) dan inschrijven. Als u geen alternatieve keuze wilt maken, vul dan ‘geen’ in. 

code . . . . . . . . . . . . cursusnaam . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Ik ben thans niet in de gelegenheid om mij in te schrijven, maar wel geïnteresseerd in HOVO 

Alkmaar en haar activiteiten. Graag ontvang ik de brochure van het komende semester. 

 Ik geef mij op als Ambassadeur van HOVO en ben bereid vrijwilligerswerk te doen.  

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier 

Wintercursussen 
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Onderwijs genieten 
Het verwerven van kennis en inzicht staat bij dit onderwijs centraal. Met andere woorden: ‘leren om het leren’, 

‘onderwijs genieten’ in de meest letterlijke zin van het woord, in dit geval op universitair-/ hbo-niveau. 

 

Op universitair-/hbo-niveau 
Onder ‘universitair-/hbo-onderwijs’ wordt niet alleen het overdragen van wetenschappelijke kennis verstaan, 

maar bovenal het ter discussie stellen van (eigen) standpunten en verklaringen op basis van geordend en 

kritisch denken. 

 

Opleidingsniveau 
Het merendeel van de cursisten heeft een universitaire of hbo-opleiding afgerond. De overigen hebben door 

zelfstudie, werk- en levenservaring zich zodanig ontwikkeld, dat academisch onderwijs geen probleem is. 

Indien er bij een programma specifieke kennis wordt vereist, meestal leesvaardigheid in één of meerdere 

vreemde talen, dan wordt dat aangegeven. 

 

Voor werkenden en niet-werkenden 
De meeste van onze cursisten werken niet (meer), maar blijven met HOVO graag bij de les. Voor degenen die 

(nog wel) werken biedt HOVO het plezier van leren omdat het kan, niet omdat het moet. 

 

De enige eis: 
Een leeftijd van vijftig jaar of ouder. 

 

Bezoekadres      Post 

Hogeschool Inholland Alkmaar     HOVO Alkmaar 

Kamer A-152 T.a.v. mevrouw D. Leijen, onderwijscoördinator 

Bergerweg 200      Postbus 403  

1817 MN  Alkmaar      1800 AK  Alkmaar 

 

Telefoon      E-mail 
06-11 449 709      info@hovoalkmaar.nl 

 

Fax       Web 

072- 518 36 34      www.hovoalkmaar.nl 

 
 
 
 

  

HOVO Alkmaar  

doorstuderen na je vijftigste 

mailto:info@hovoalkmaar.nl
http://www.hovoalkmaar.nl/
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