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Verplichte bronvermeldingen
De in deze gids gebruikte afbeeldingen zijn rechtenvrij 
of gebruikt met toestemming van de rechthebbende. 
Verplichte vermeldingen van rechthebbenden staan 
hieronder vermeld. Mocht u desondanks menen rechten 
te kunnen doen gelden, neemt u dan alstublieft contact
met ons op binnen de verschijningsperiode van deze gids.
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Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op de opzet van 
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Voorwoord
Zin in kennis? Dan bent u bij HOVO van de 
Vrije Universiteit Amsterdam aan het goede 
adres. U kunt kiezen uit zo’n vijftig cursussen, 
lezingen en studiedagen in zes kennisdomeinen: 
Kunst & Architectuur, (Cultuur)geschiedenis, 
Letteren & Muziek, Filosofie & Religie, Mens & 
Maatschappij en Exact & Medisch. 

Goed nieuws: in het najaar kunt u weer colleges 
volgen op de VU campus! Wilt u liever online 
vanuit huis cursussen volgen? Ook dat blijft 
mogelijk. Het HOVO-onderwijs is komende 
tijd namelijk ‘hybride’, met de keuze uit online 
colleges of klassikale colleges op de VU*. Wilt u 
graag naar de VU komen, wacht dan niet te lang 
met aanmelden want de zaalcapaciteit is beperkt.

In deze cursusgids vindt u het complete 
najaarsprogramma 2021/2022 met per cursus 
een korte beschrijving, de docent, data, tijden 
en prijzen, literatuur en uiterste aanmelddatum. 
Op pagina 30 vindt u praktische informatie over 
HOVO.

Wilt u zich aanmelden en/of meer lezen over een 
cursus, HOVO of de VU? Kijk dan op onze geheel 
vernieuwde website hovo.vu.nl. Nieuw is de online 
cursuszoeker, waardoor u gemakkelijker op basis 
van uw interesse cursussen kunt selecteren.  
U kunt bijvoorbeeld zoeken op onderwerp, type 
cursus of uw favoriete docent.  

Mede namens het team HOVO wens ik u veel 
plezier met de cursusgids en wij ontmoeten u 
graag in het najaar, online of in de zaal!

Carolien van Bergen, 
programmadirecteur

* Bij sommige cursussen is er om didactisch-inhoudelijke 
redenen maar één vorm: alleen op de VU (klassikaal) of 
alleen online.

Leven lang ontwikkelen  
bij HOVO Amsterdam

Sinds 1990 volgen duizenden deelnemers HOVO onderwijs 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Kenmerkend voor 
HOVO is de veelzijdigheid van het aanbod in zes kennis-
domeinen, de academische kwaliteit van de programma’s 
en docenten en de locatie: de levendige en goed bereikbare 
VU campus aan de Amsterdamse Zuidas. 

Visie 
HOVO Amsterdam staat voor academische kennisover-
dracht voor iedereen met een intrinsieke motivatie om 
kennis op te doen. De onderwijsvorm, inhoud en momenten 
waarop de cursussen plaatsvinden zijn vooral gericht op 
deelnemers vanaf vijftig jaar, maar wie zich aangesproken 
voelt door de inhoud en onderwijsvorm van HOVO is 
welkom, ongeacht leeftijd. 

Voor wie is het HOVO-onderwijs? 
Voor iedereen die zin heeft om nieuwe kennis op te doen. 
Om daarmee de geest te verrijken, de wereld om ons heen 
beter te begrijpen, uit interesse voor een onderwerp of 
gewoon voor het plezier van leren! Het aanbod bestaat uit 
cursussen van 4-10 colleges, leergangen van een aantal 
elkaar opvolgende cursussen, studiedagen en lezingen. 

Wat kunt u bij HOVO verwachten? 
 ■ Inspirerende colleges door deskundige, bevlogen en  

inspirerende docenten. Zij zijn ofwel verbonden als 
onderzoeker aan de VU, of werkzaam als zelfstandig 
docent. Al onze docenten hebben ruime ervaring in het 
ontwikkelen en verzorgen van HOVO-cursussen. 

 ■ Een boek, reader of ander studiemateriaal.  
 ■ Een digitale leeromgeving (MijnHOVO) waarin digitaal 

cursusmateriaal wordt geplaatst.
 ■ Mogelijkheid tot vragen stellen aan de docent en  

interactie met mede-cursisten. 
 ■ Keuze tussen colleges op de VU campus óf online vanuit 

huis.
 ■ Hoge kwaliteit: de gemiddelde beoordeling van cursisten 

voor docent en inhoud is 4,5 of hoger (schaal van 0-5).
 ■ Leergangen: zie hovo.vu.nl/leergangen voor meer  

informatie.

Zelfstudie?
Er is geen verplichte zelfstudie, wel de mogelijkheid om 
alleen of samen met anderen dieper op de stof in te gaan.  
De kosten van studiemateriaal in de vorm van readers, 
syllabi, hand-outs of digitaal materiaal zijn inbegrepen  
in de cursusprijs. Andere, zelf aan te schaffen boeken en 
literatuursuggesties staan bij de betreffende cursus op de 
website.  

http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl/leergangen
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Onderwijs bij HOVO Amsterdam
Hybride onderwijs
Bij veel cursussen heeft u de keuze om de cursus online te volgen of op de campus. De docent geeft 
de colleges op de VU, waarbij de online deelnemers meedoen via hun beeldscherm en dus samen 
met de deelnemers in de collegezaal de colleges volgen. De docent ziet op een groot scherm in de 
collegezaal ook de cursisten die online deelnemen.    
Bij sommige cursussen is er om didactisch-inhoudelijke redenen alleen college op de VU (klassikaal) 
of alleen online. U ziet bij de praktische informatie op de website welke aanmeldmogelijkheden er 
per cursus zijn: live online of live op de campus. Wat zijn de kenmerken van beide onderwijsvormen? 

Onderwijs op de campus: 
 ■ De colleges vinden plaats op de campus in een geschikte collegezaal. 
 ■ Eventuele verplichte readers of syllabi worden bij het eerste college uitgereikt.
 ■ Vanwege coronamaatregelen in het najaar zijn collegetijden en collegeduur mogelijk afwijkend 

dan u misschien gewend bent. Dit kan vlak voor of gedurende de cursus nog wijzigen als gevolg 
van (corona)maatregelen. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld. 

 ■ HOVO Amsterdam volgt de regels die de VU hanteert voor bijvoorbeeld toelating tot de gebouwen, 
maximale zaalbezetting en collegetijden. Kort voor aanvang ontvangt u een e-mailbericht met 
daarin de geldende richtlijnen. Op vu.nl/corona vindt u de meest recente algemene informatie over 
het VU-beleid t.a.v. corona. We houden u ook op de hoogte via onze nieuwsbrieven en website. 

Onderwijs live online: 
 ■ De colleges zijn online te volgen met het gebruikersvriendelijke en veilige programma  

Zoom for Education.
 ■ De docent is via een live cameraverbinding te zien.
 ■ Extra service: verplichte readers en syllabi worden voor de start van de cursus per post 

toegestuurd.
 ■ Als de docent een powerpoint presentatie vertoont of een filmpje, is dit groot op uw scherm te zien.  

De docent is dan klein in beeld. 
 ■ Gestructureerde interactie met de docent is mogelijk: bij hybride onderwijs ziet de docent de 

deelnemers via een tweede scherm. Waar nodig is ook onderwijsassistentie in de zaal aanwezig, 
zodat de docent zijn of haar aandacht goed kan verdelen tussen de mensen in de zaal en de 
deelnemers online.

 ■ Enige mate van gestructureerde interactie met medecursisten is mogelijk: online via de chat,  
en (bij hybride onderwijs) met de deelnemers in de zaal via de onderwijsassistent of de docent.

 ■ De colleges worden niet opgenomen.

http://vu.nl/corona
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Zie hovo.vu.nl voor een uitgebreidere cursusbeschrijving, de onderwijsvorm en aanmelding.

Symboliek – betekenis in de kunst

Cursus kunstgeschiedenis

Zo naar kunst kijken dat je gaat begrijpen waar die 
over gaat, dat is het doel van deze cursus. En zou het 
niet mooi zijn als u daarna minder op het bordje aan 
de muur, google of de audiotour was aangewezen als 
u door een museum loopt? Uw kennis van beeldtaal 
neemt toe en u krijgt handvatten hoe u kunst het best 
kunt beschouwen om de betekenis te doorgronden. 
De cursus bestaat uit negen thematisch opgebouwde 
delen over de kunst van de middeleeuwen tot aan de 
Verlichting met hier en daar een uitstapje naar de 
hedendaagse kunst. Of het nu Bijbelse motieven of 
heiligen zijn, personificaties, legenden, mythologie of 
politieke verbeeldingen – voor al deze thema’s geldt:  
‘Je ziet het pas als je het doorhebt!’

Drs. Krzysztof Dobrowolsky-Onclin is kunsthistoricus 
en letterkundige (Universiteit van Amsterdam, Paris IV-
Sorbonne, Jagiellonski in Krakau) en is werkzaam als 
docent kunstgeschiedenis.

aantal colleges, data en tijd
9 colleges van dinsdag 14 september t/m 23 november 
(m.u.v. 12 en 19 oktober), 11.00-13.00 uur

cursusprijs
€ 261,-

literatuur
digitale hand-outs + literatuursuggesties  
(zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
7 september

Kunst, natuurlijk!

Online cursus kunstgeschiedenis

Ontzagwekkend? Ontroerend? Troostrijk? Zorgwekkend? 
Inspirerend? Hoe verhouden moderne en eigentijdse 
kunstenaars zich tot de natuur? In 1817 liet kunstenaar 
Caspar David Friedrich de toeschouwer meekijken met 
een wandelaar naar een in nevelen gehuld bergland-
schap, naar de machtige natuur. Bijna tweehonderd jaar 
later, liet kunstenaar Olafur Eliasson grote blokken ijs, in 
Groenland ‘geoogst’, langzaam wegsmelten. De wereld 
keek geschokt toe. In deze online cursus onderzoeken 
we hoe moderne en eigentijdse kunstenaars zich met 
hun kunst verhouden tot de natuur. Onderwerpen die 
onder andere aan bod komen: ontzag voor de natuur, 
‘eco-kunst’, kunst die bezorgdheid over milieukwesties 
uitdrukt, kunst van natuurlijke materialen die zo min 
mogelijk gemanipuleerd zijn, ‘meteorologische kunst’ 
en kunst die tracht op te gaan in de natuur. Een deel 
van de te bespreken kunstwerken is inmiddels met mos 
bedekt, overwoekerd of zelfs (deels) vergaan. De natuur 
laat zich blijkbaar (soms letterlijk, soms figuurlijk) niet 
zomaar ‘inpakken’.

Drs. Saskia Goddijn is kunsthistorica (Rijks Universiteit 
Groningen) en een bevlogen kunstdocent.

aantal colleges, data en tijd
6 vooraf opgenomen online colleges en 1 interactief 
college (zie hovo.vu.nl). De cursus is beschikbaar vanaf 
3 november t/m 15 december 2021. 

cursusprijs
€ 174,-

literatuur
digitale hand-outs (zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
27 oktober 

http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl
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Renaissance Italië, Duitsland en  
de Nederlanden Beeldende kunst en bouwkunst (1900-1940)

Leergang Kunstgeschiedenis III Leergang Kunstgeschiedenis VI

Van Modersohn-Becker tot Malevich, van Arp tot  
Hepworth, van Berlage tot Bauhaus: de eerste helft van 
de twintigste eeuw vormt één van de meest dynamische 
periodes in de kunstgeschiedenis. Geschreven manifes-
ten en ideeën over kunst en architectuur wisselen elkaar 
in hoog tempo af. Deze utopistische ideeën over kunst  
en maatschappij worden verwoord door Kandinsky, 
Mondriaan, Gropius en vele anderen. Door het bestuderen 
van deze teksten (kubisme, futurisme, suprematisme) 
kijken we hoe deze ideeën wel en niet zichtbaar zijn. Wat 
schreef Matisse zelf over expressionisme? Wat bedoelen 
Gleizes en Metzinger met kubisme? Wat betekent Form 
Follows Function (niet)? Nieuwe inzichten over ruimte 
en massa zijn van invloed op de beeldhouwkunst van 
Henry Moore, Hans Arp en Giacometti. In de bouwkunst 
leiden nieuwe technieken tot uiteenlopende ideeën over 
ornament, materiaal en constructie, zoals te zien is in de 
architectuur van de Amsterdamse School, het Nieuwe 
Bouwen, De Stijl en het Bauhaus.

Drs. Frans Henk Hoekstra is kunsthistoricus en werkt 
als museumrondleider, reisleider en docent.

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van maandag 27 september t/m  
6 december 2021 (m.u.v. 25 oktober), 14.00-16.30 uur

cursusprijs
€ 312,-

literatuur
boek (zie hovo.vu.nl) + gedrukte reader  
(deels Engelstalig)

uiterste aanmelddatum
13 september

Wat betekent de term renaissance in de beeldende kunst? 
Met die vraag als vertrekpunt bestuderen we de opkomst 
van de paneelschilderkunst in de dertiende eeuw in Italië 
(Duccio, Giotto). In Siena en Florence zien we een onge-
kende bloei van architectuur en kunst. In fresco’s worden 
christelijke onderwerpen vermengd met stadspolitiek, 
klassieke filosofen of eigentijdse figuren. De beeldende 
kunsten worden verheven tot ‘artes liberales’. Klassieke  
kennis over geometrie en getallenreeksen bieden de 
grondslagen van een vernieuwende architectuur.  
Vanuit deze invalshoeken bestuderen we werken van  
Fra Angelico, Brunelleschi, Raphaël, Michelangelo en 
minder bekende kunstenaars. Vanaf de dertiende eeuw 
verspreidt de gotiek zich vanuit Frankrijk naar omringende 
landen. Italiaanse invloeden van de renaissance dringen 
door in Noord-Europa. Deze wisselwerking tussen het 
noorden en zuiden is nog steeds een levendige bron van 
onderzoek en discussie. We eindigen met de vijftiende-  
en zestiende-eeuwse noordelijke schilderkunst van  
Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en Albrecht Dürer.

Drs. Frans Henk Hoekstra is kunsthistoricus en werkt 
als museumrondleider, reisleider en docent.

onderwijsvorm
10 colleges van donderdag 30 september t/m  
9 december 2021 (m.u.v.  28 oktober), 10.30-13.00 uur

cursusprijs
€ 308,- (incl. reader)

literatuur
boek (zie hovo.vu.nl) + gedrukte reader  
(deels Engelstalig)

uiterste aanmelddatum
16 september

http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl
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Zie hovo.vu.nl voor een uitgebreidere cursusbeschrijving, de onderwijsvorm en aanmelding.

Een andere kunstgeschiedenis (1800-nu)

Leergang Kunst in context I

Dé kunstgeschiedenis bestaat niet. De leergang Kunst 
in Context biedt verdieping na(ast) de leergang Kunst-
geschiedenis. Een schilderij of hedendaags videowerk 
is begin- en eindpunt van een mogelijke kriskras route 
door de kunstgeschiedenis. Elk kunstwerk wordt in 
de context geplaatst van zijn tijd: geschiedenis, maat-
schappij, religie, filosofie kunnen een rol spelen. Maar, 
beeldende kunst is geen illustratie van een wetenschap. 
Kunstgeschiedenis is een vak en ambacht. Zien is  
weten, maar weten is ook (meer) zien. Kunstenaars  
als Caspar David Friedrich, Gustave Caillebotte, Mark 
Rothko, Rineke Dijkstra, Louise Bourgeois en Pilvi 
Takala komen uitgebreid aan bod. Kunstwerken van 
deze kunstenaars worden in samenhang besproken met 
werk van kunstenaars uit verschillende tijdsperiodes. 
Zo komen tal van (on)bekende kunstenaars voorbij: 
Goya, Manet, Carus, Capa, Nauman, Kabakov, Fritsch, 
Streuli en vele anderen. We gaan kijken naar een andere 
kunstgeschiedenis met onverwachte wendingen.  
Op hovo.vu.nl vindt u de lijst met 10 kunstwerken die  
als uitgangspunt dienen voor elk hoorcollege.

Drs. Frans Henk Hoekstra is kunsthistoricus en werkt 
als museumrondleider, reisleider en docent voor onder 
meer HOVO.

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van donderdag 30 september t/m  
9 december 2021 (m.u.v. 28 oktober), 13.30-15.30 uur

cursusprijs
€ 320,- 

literatuur
gedrukte reader (deels Engelstalig)

uiterste aanmelddatum
16 september

Collecties Rijksmuseum, Stedelijk en 
Van Gogh (1700-1900)

Leergang Kunst in context IV

Tien kunstwerken uit het Rijksmuseum, Van Gogh 
Museum en het Stedelijk Museum Amsterdam zijn 
leidraad voor een kunstgeschiedenis van de achttiende 
en negentiende eeuw. Kunstenaars als Tiepolo, Goya, 
Cézanne, Degas en Sluijters komen uitgebreid aan 
bod. Ter verdieping wordt werk van deze kunstenaars 
in samenhang besproken met tientallen andere 
kunstwerken uit andere musea: Van Ruysch tot Rodin, 
van Morisot tot Monet, van Constable tot Cassatt.
Ook besteden we aandacht aan het verzamelbeleid 
van de drie musea rondom het Museumplein. In al 
deze musea is kunst te zien uit de negentiende eeuw, 
met in alle drie musea werken van Van Gogh. Hoe is 
dit zo ontstaan? Zou een heldere scheiding in musea 
wat betreft de periodes niet wenselijker zijn in een 
enorm versnipperd museaal Nederland? Of is dat een 
gedateerde kunsthistorische visie? Op hovo.vu.nl vindt 
u de lijst met de tien kunstwerken die als uitgangspunt
dienen voor elk hoorcollege.

Drs. Frans Henk Hoekstra is kunsthistoricus en werkt 
als museumrondleider, reisleider en docent voor onder 
meer HOVO.

onderwijsvorm
10 colleges van maandag 27 september t/m  
6 december 2021 (m.u.v. 25 oktober), 10.30-13.00 uur

cursusprijs
€ 318,- 

literatuur
gedrukte reader

uiterste aanmelddatum 
13 september
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Vijf markante Nederlandse architecten.
Van De Klerk tot Houben

Van renaissance tot nieuwe tijd  
(circa 1420-1800)

Cursus architectuurgeschiedenis Leergang Architectuurgeschiedenis II

De Sint Pieter in Rome is een van de hoogtepunten uit de 
kerkelijke architectuur van de renaissance en barok, het 
paleis van Versailles een imposant voorbeeld van vorste-
lijke architectuur en de fraaie buitenhuizen in Engeland 
en Nederland zijn juist in opdracht van rijke burgers 
gebouwd. Vanaf de Renaissance gaat naast de kerkelijke 
architectuur en architectuur in opdracht van vorsten, de 
burgerlijke bouwkunst een steeds dominantere plaats  
innemen. Deze bouwstijlen verspreiden zich in Noord- 
Europa. We zien hoe politiek, religie en geografische 
omstandigheden van invloed zijn op de architectonische 
vormgeving van een land of streek. Het wordt duidelijk 
dat de vormentaal van een architectonische ‘stijl’ door 
de invloed van maatschappelijke en cultuurhistorische 
omstandigheden aanzienlijk uiteen kan lopen. De cursus 
eindigt in de achttiende eeuw, wanneer de architecten 
teruggrijpen naar de bouwstijlen uit het verleden en  
verlichting en romantiek een rol gaan spelen.

Drs. Betty Abas studeerde kunstgeschiedenis en 
architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam en geeft sinds 1996 cursussen voor  
HOVO Amsterdam.

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van woensdag 22 september t/m  
1 december 2021 (m.u.v. 20 oktober), 13.30-16.00 uur

cursusprijs
€ 298,-

literatuur
gedrukte reader (deels Engelstalig)
zie hovo.vu.nl voor literatuursuggesties

uiterste aanmelddatum
8 september

Niet de stijlen, maar de mensen! In deze cursus 
beschouwen we vijf Nederlandse architecten uit de 
20e en 21e eeuw die behoren tot de invloedrijkste 
architecten van deze periode. We kijken naar het leven 
en werk van deze vijf markante persoonlijkheden om 
zo inzicht te krijgen in de vernieuwingen die zij in de 
architectuur creëren. De architecten staan centraal, 
niet de stromingen: zij komen vanuit hun persoonlijke 
ideeën tot architectuurontwerpen. Hun sociaal-
maatschappelijke opvattingen, hun ideeën over de mens 
of visies op vorm zien we tot uitdrukking komen in hun 
ontwerpen. 
We bespreken Michel de Klerk (‘de vorm is de 
essentie’), Jaap Bakema (‘door architectuur herschep 
je maatschappelijke ordening’), Willem Dudok (‘geen 
dogma’s’), Herman Hertzberger (door architectuur de 
menselijke ontmoeting stimuleren) en Francine Houben 
(de menselijke behoefte als uitgangspunt). 

Drs. Betty Abas studeerde kunstgeschiedenis en 
architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam en geeft al geruime tijd cursussen voor 
HOVO Amsterdam. 

aantal colleges, data en tijd
5 colleges van maandag 1 november t/m  
29 november 2021, 13.30-15.30 uur

cursusprijs
€ 145,-

literatuur
digitale hand-outs (beschikbaar gesteld via MijnHOVO)

uiterste aanmelddatum
25 oktober
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Het bouwwerk centraal. 
Moderne architectuur thematisch benaderd

Cursus architectuur

Een thematische blik op uiteenlopende typen bouw-
werken biedt een frisse blik op architectuur.  
We kijken naar woongebouwen, stations, musea,  
muziekgebouwen en bibliotheken. Daarbij behandelen  
we eerst enkele historische voorbeelden om ons 
vervolgens te verdiepen in de meest spraakmakende 
recente bouwwerken. We bespreken de kenmerken en 
ontwikkeling van elk type bouwwerk, zowel nationaal en 
internationaal, van bekende en onbekende bureaus.
We beginnen met woongebouwen: iconische villa’s, 
maar ook sociale wooncomplexen en nieuwe woon-
vormen. Daarna komen de bruggen aan bod: van tuibrug 
tot stedenbouwkundige ingreep. Stations zijn fraaie 
toonbeelden van architectuur en bouw ervan heeft 
enorme vlucht genomen door het toegenomen belang 
van hogesnelheidslijnen. Bij musea zien we hoe het  
museumgebouw soms bijna belangrijker lijkt te zijn  
dan de collectie. We bekijken de meest opzienbarende 
muziekgebouwen ter wereld en besluiten met biblio-
theken, die van ‘boekenpakhuizen’ inmiddels belangrijke 
plekken voor ontmoeting en cultuur zijn geworden.

Drs. Suzanne Roelofs-Hellhake is 
architectuurhistoricus, afgestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. 

aantal colleges, data en tijd
6 hoorcolleges van dinsdag 2 november t/m 
7 december 2021, 9.30-11.30 uur alleen online

cursusprijs
€ 174,-

literatuur
suggesties tijdens de colleges

uiterste aanmelddatum
26 oktober

De Ilias en Odyssee worden algemeen gezien als 
vroege meesterwerken van de Europese literatuur. 
Dat verklaart waarom de gedichten van Homerus vaak 
vanuit een eigentijdse, westerse optiek worden bekeken. 
De vraag is of dat terecht is. In deze cursus plaatsen 
we de Ilias en Odysee in een ander perspectief. We doen 
daarbij een beroep op de archeologie om de epen in 
de context van hun eigen tijd te plaatsen. Parallellen 
uit de antropologie blijken vaak een verrassend goed 
hulpmiddel blijken om bepaalde, wezenlijke aspecten 
van de leefwereld van de Homerische helden te 
verklaren.
We maken gebruik van vertalingen van de Ilias en 
Odyssee. Flankerend daaraan lezen we een aantal 
wetenschappelijke artikelen over de onderwerpen 
die in de cursus aan de orde komen. Verder bekijken 
en bespreken we delen van documentaires, die als 
antropologisch vergelijkingsmateriaal kunnen dienen. 

Prof. dr. Jan Paul Crielaard is hoogleraar Mediterrane 
archeologie aan de VU. Hij is gespecialiseerd in 
het vroege Griekenland (veldwerk en publicaties, 
waaronder over de wereld van Homerus). 

aantal colleges, data en tijd
6 colleges van vrijdag 12 november t/m  
17 december 2021, 11.00-13.00 uur

cursusprijs
€ 193,- 

literatuur
gedrukte reader (ook Engelstalige teksten)

uiterste aanmelddatum
29 oktober

De wereld van Homerus:  
een ander perspectief

Cursus archeologie
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Indonesië en Nederland Joods verleden in Midden-Europa
Een historische reis langs vier hoofdsteden

Cursus geschiedenis Cursus geschiedenis

Hoe heeft de relatie tussen Indonesië en Nederland  
zich in de loop der eeuwen ontwikkeld, vanaf de  
pre-koloniale tijd tot heden? We bezien de menselijke 
contacten en culturele uitwisselingen tegen hun 
politieke en economische achtergrond. Na een 
introductiecollege wordt de geschiedenis chronologisch 
behandeld, vanaf de indirecte contacten tussen 
Indonesië en Europa via India en de Arabische wereld, 
tot na de dekolonisatie. We zien de enorme rol van 
de compagnieën vanaf ‘de eerste schipvaart’ vanuit 
Amsterdam naar Bantam (1595/1596) tot aan de opheffing 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1799.  
Op de gestage uitbreiding van de kolonie Nederlands-
Indië (1800-1914) volgden de hoogtijdagen van het 
Nederlands imperialisme in de ‘oude tijd’ (tempo doeloe), 
tussen 1914 en 1942. Tijdens de Japanse bezetting  
(1942-1945), de dekolonisatieoorlog (1945-1949) en 
de periode daarna veranderde de verhouding tussen 
Indonesiërs en Nederlanders ingrijpend: van haat-liefde 
en zelfs afkeer tot uiteindelijk wederzijdse sympathie.

Drs. Tom van der Geugten (Bandung, 1952) studeerde 
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam,  
was hogeschooldocent is educatief auteur.

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van donderdag 23 september t/m  
2 december 2021 (m.u.v. 28 oktober), 13.30-15.30 uur

cursusprijs
€ 290,-

literatuur
digitale syllabus + aanbevolen literatuur (zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
16 september 

We beginnen deze historische reis met een driedelige 
inleiding in de algemene Joodse geschiedenis met 
de focus op Midden-Europa. Met name de laatste 
tweeënhalve eeuw vraagt onze aandacht. Zowel 
perioden van bloei, welvaart en glorie alsook de 
sinistere kanten (antisemitisme, vernedering, pogroms) 
van het bewogen Joodse verleden komen aan bod. 
Hoe verging het destijds de Joodse gemeenschappen 
in Warschau en in de belangrijkste steden van het 
Habsburgse keizerrijk Wenen, Boedapest en Praag?
En hoe zag het Joodse leven er in deze steden uit na 
de Eerste Wereldoorlog, toen de politieke kaart van 
Europa ingrijpend was veranderd? Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog kwam de catastrofe, ongekend in de 
Europese geschiedenis: de Shoah. Aan de Joodse 
aanwezigheid in de gehele Midden-Europese regio 
kwam een wreed einde. Van enig herstel van het 
Jodendom was onder de communistische dictatuur 
geen sprake. Pas na de val van het communisme in  
1989 kwam hierin verandering, te laat.

Prof. dr. Hans Renner is emeritus hoogleraar in 
Midden- en Oost-Europese Geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 

aantal colleges, data en tijd
7 colleges van vrijdag 1 oktober t/m 26 november 2021 
(m.u.v. 29 oktober en 5 november), 13.20-16.40 uur

cursusprijs
€ 207,- 

literatuur
gedrukte syllabus + digitale hand-outs

uiterste aanmelddatum
17 september

http://hovo.vu.nl
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De korte twintigste eeuw: 1914 - 1989 Een cultuurhistorische verkenning  
van Centraal-Azië

Leergang Internationale betrekkingen III Cursus cultuurgeschiedenis

Hoe is de wereldpolitiek met zijn moeizaam samen-
levende en conflicterende staten tot stand gekomen? 
Onze zoektocht naar internationale co-existentie 
focust op het tijdperk tussen de Eerste Wereldoorlog 
en het einde van de Koude Oorlog. De era der wereld-
oorlogen werd bepaald door Duitslands gooi naar de 
wereldhegemonie. Die poging mislukte maar de prijs 
was ook voor de ‘winnaars’ onvoorstelbaar groot. 
Europa was nog maar een schaduw van zichzelf. 
In de Koude Oorlog betwistten vervolgens de twee 
overgebleven supermachten elkaar de wereldmacht. 
Intussen wierp de rest van de mensheid het Westerse 
koloniale juk van zich af. Dekolonisering maakte een 
einde aan eeuwen Westerse machtsgroei – maar wat 
kwam ervoor in de plaats? De Tweede Wereldoorlog 
elimineerde fascisme, de afloop van de Koude Oorlog 
communisme. De verwachte ‘definitieve triomf’ 
van democratie en kapitalisme leek ‘het einde van 
geschiedenis’ in te luiden. Het vervolg zou anders leren…

Prof. dr. Peter Demant, historicus en onder meer 
hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de 
Universiteit van São Paulo, Brazilië.

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van woensdag 29 september t/m  
8 december 2021 (m.u.v. 27 oktober), 13.30-16.00 uur

cursusprijs
€ 310,- 

literatuur
digitale hand-outs, geprinte reader, zie hovo.vu.nl  
voor literatuursuggesties

uiterste aanmelddatum
15 september

Centraal-Azië vormt de Aziatische achtertuin van Rusland 
en bestaat uit Kazachstan, Kirgizstan, Tadzjikistan,  
Oezbekistan en Turkmenistan. Het is een grote, maar 
zeer dunbevolkte regio met uitgestrekte grassteppes, 
woestijnen, hoge bergtoppen en grote binnenmeren 
(zoals het Aralmeer). Meerdere eeuwen waren de ‘stans 
onderdeel van het (Sovjet) Russische Rijk, pas sinds 1991 
zijn ze onafhankelijk. Sindsdien proberen ze ieder op  
eigen wijze vorm te geven aan hun nieuwe soevereine 
status en hun culturele identiteit. Daarbij grijpen ze  
gretig terug op tradities uit de pre-Russische tijd toen  
ze dankzij de Zijderoute nog een belangrijke verbindings-
schakel vormden tussen China en Europa. De invloed van 
voormalig kolonisator Rusland blijft groot, evenals die 
van China. We verdiepen ons in de politieke en culturele 
geschiedenis van deze vijf landen, maar ook in de con-
temporaine ontwikkelingen, de levenswijze en mentaliteit 
en de kunst en cultuur (literatuur, film en muziek).

Drs. Karel Onwijn is historicus, publicist, reisleider, 
docent (o.a. Radboud Universiteit, KIT) en oud-
correspondent, gespecialiseerd in de landen van de 
voormalige Sovjet-Unie. 

aantal colleges, data en tijd
6 colleges van vrijdag 12 november t/m  
17 december 2021, 11.00-13.00 uur

cursusprijs
€ 202,- 

literatuur
geprinte reader + digitaal studiemateriaal  
(zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
29 oktober

http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl
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Harmonie en vorm in  
negentiende-eeuwse muziek

Inleiding tot het leven en het werk van 
Wolfgang Amadeus Mozart

Practicum harmonieleer Cursus muziekwetenschap

Zowel qua harmonie als qua vormgeving bouwt de 
romantische periode voort op de fundamenten van de 
klassieke stijl. Ten behoeve van de door de romantici 
nagestreefde intense expressie worden er echter aan-
passingen gemaakt in de overgeleverde harmonieleer 
en vormleer. Een praktisch probleem in de lessituatie 
bij romantische muziek is dat composities vaak om-
vangrijk zijn en voor grote bezettingen zijn geschreven. 
De focus in deze cursus ligt daarom op relatief korte 
composities uit kamermuzikaal en pianosolo repertoire. 
Als exponent van de vroeg romantische sonate zal het 
openingsdeel van Beethovens Waldstein-sonate worden 
besproken. Voor harmonische bijzonderheden uit deze 
periode zullen enkele liederen van Schubert worden  
bestudeerd en mogelijk ook een aantal korte piano-
werken van andere componisten.

Drs. Marcel Zwitser studeerde muziektheorie en 
muziekwetenschap en promoveerde in 2012 aan de 
Universiteit Utrecht op een onderzoek naar Bach. 

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van dinsdag 21 september t/m  
7 december 2021 (m.u.v. 19 en 26 oktober), 11.00-13.00 uur

cursusprijs
€ 290,- 

literatuur
digitale hand-outs

overige informatie
Voorkennis harmonieleer noodzakelijk (zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
14 september

Het levensverhaal van Mozart (1756-1791) is kort, maar 
zeer intens. Na in zijn jeugd een voortreffelijke opleiding 
te hebben genoten, vestigt hij zich als jong volwassene in 
Wenen en zet een eigen muziekbedrijf op, met de bedoe-
ling zich in de gunst van potentiële werkgevers te spelen. 
Vanuit deze positie laat hij zich in met alle denkbare 
genres: opera, concerten, kamermuziek, kerkmuziek, 
symfonisch repertoire. In elk genre schrijft hij muziek 
van uitzonderlijke klasse. Dat hij in de laatste jaren van 
zijn leven muziek van eenzame hoogte componeert, is 
uiteindelijk toe te schrijven aan één van de belangrijkste 
gebeurtenissen in zijn leven: zijn kennismaking met de 
muziek van Johann Sebastian Bach. In deze overzicht-
scursus wordt een selectie uit Mozarts belangrijkste 
werken besproken in de context van de ontstaanstijd, 
waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de dynamieken 
in het Weense muziekleven van Mozarts tijd.

Drs. Marcel Zwitser studeerde muziektheorie en 
muziekwetenschap en promoveerde in 2012 aan de 
Universiteit Utrecht op een interdisciplinair onderzoek 
naar de invloed van de lutherse pneumatologie op 
Johann Sebastian Bach. 

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van dinsdag 21 september t/m  
7 december 2021 (m.u.v. 19 en 26 oktober), 13.30-15.30 uur

cursusprijs
€ 297,- 

literatuur
gedrukte syllabus + digitale hand-outs

uiterste aanmelddatum
7 september

http://hovo.vu.nl
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De monumentale symfonieën van  
de negentiende eeuw Het antieke Griekse theater

Klassikale cursus muziekwetenschap Klassikale cursus letteren, 
cultuurgeschiedenis

In zes luistercolleges behandelen we de grote roman-
tische symfonieën. Centraal hierbij staan ontstaans-
geschiedenis, vormgeving en drijfveren van een aantal 
grote componisten uit de negentiende eeuw, te beginnen 
bij het symfonische werk van Beethoven. Berlioz volgt, 
met zijn grensoverschrijdende ‘Symphonie Fantastique’ 
(1830), voor een gigantische orkestbezetting geschreven. 
Mendelssohns componeerde zijn tweede symfonie  
‘Lobgesang’ (1840) voor koor en orkest, in navolging  
van Beethoven. Daarna volgen de Oostenrijkse  
‘architecten’ van indrukwekkende en complexe  
symfonische ‘bouwwerken’, te beginnen met Bruckners 
grote ‘Fugensymphonie’ nr. 5 (1875). Alvorens te luisteren  
naar Mahlers eerste symfonie (1885) richten we de 
aandacht op de vierde symfonie van de 27 jaar oudere 
Johannes Brahms (1885). We ronden af met Mahlers 
gehele symfonische oeuvre met speciale aandacht voor 
diens stijlontwikkeling.

Jan Ezendam studeerde piano, orkestdirectie, theorie 
en compositie aan de Conservatoria van Maastricht en 
Luik en is als docent verbonden aan het Conservatorium 
Maastricht.

aantal colleges, data en tijd
6 colleges op vrijdag 26 november, 3 en  
10 december 2021, 14, 21 en 28 januari 2022,  
13.30-15.45 uur

cursusprijs
€ 174,-

extra informatie
cursus op VU-campus  
(laatste etage alleen per trap bereikbaar)

uiterste aanmelddatum
19 november

Het belang van het antiek-Griekse theater blijkt niet 
alleen uit de doorwerking en de invloed ervan in 
latere eeuwen, maar ook uit de talrijke opvoeringen 
van klassieke toneelstukken in de huidige tijd. De 
vraagstukken die in de drama’s en komedies aan de 
orde komen, doen nog altijd opgang en de schitterende 
poëtische taal blijft, ook in vertaling, het publiek 
aanspreken en ontroeren. Welke aspecten kent dit 
theater? We kijken naar de toenmalige organisatie, 
de opvoeringspraktijk, de bouw van het theater, de 
prijsuitreiking en de rekwisieten maar ook naar de rol 
van het koor, de spelers, hun kleding en maskers, de 
toeschouwers, de muziek en de dans. Uiteraard gaan 
we in op de Griekse toneelstukken zelf, onder meer 
in de analyse van het beroemde treurspel Koning 
Oidipous van de dichter Sophokles. Ook behandelen we 
specifieke vertaalproblemen, met name bij de weergave 
van de blijspelen. Aan de hand van vertaalde teksten en 
fragmenten worden talrijke voorbeelden gegeven.

Drs. Hein van Dolen is classicus, vertaler en publicist 
en reisleider. Hij vertaalde onder meer blijspelen van 
Aristophanes en tragedies van Sophokles.

aantal colleges, data en tijd
5 colleges van woensdag 22 september t/m  
20 oktober 2021, 11.00-13.00 uur 

cursusprijs
€ 155,- 

literatuur
gedrukte syllabus + literatuursuggesties (zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
8 september

http://hovo.vu.nl
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Shakespeare’s Coriolanus James Joyce: Dubliners en  
A Portrait of the Artist as a Young Man

Cursus letteren Cursus letteren

Coriolanus speelt zich af in het oude Rome, nog van voor 
Julius Caesar. Generaals houden Rome veilig, onder wie 
Caius Martius – later Coriolanus genoemd. Hij is een 
succesvol generaal en zijn toekomst lijkt rooskleurig, 
maar om verder te komen in het politieke leven moet hij 
vragen om de gunsten van het volk. Het vervullen van 
deze populistische rol gaat Coriolanus slecht af en na 
een machtsstrijd wordt hij verbannen uit Rome.
Dit is een van de laatste stukken die Shakespeare 
schreef. Het behoort tot zijn allergrootste tragedies en 
spreekt ons op een heftige, overrompelende manier toe, 
niet in het minst omdat Shakespeare ons – in een tijd 
waarin populisme wereldwijd toeneemt – een spiegel 
lijkt voor te houden. 
Naast dit toneelstuk lezen we enkele teksten van 
Shakespeares tijdgenoten. Deze zullen tijdens de cursus 
beschikbaar worden gesteld.

Drs. Ron Hoffman studeerde Engelse Taal en 
Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en 
geeft al geruime tijd cursussen voor HOVO Amsterdam. 

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van maandag 20 september t/m  
29 november 2021 (m.u.v. 18 oktober), 13.30-15.30 uur

cursusprijs
€ 302,- 

literatuur
gedrukte reader + boek (zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
6 september

Wilt u eindelijk eens beginnen met het lezen van James 
Joyce? Of kent u al andere werken van Joyce maar wilt 
u kennismaken met zijn vroege werk? In deze cursus 
staan twee werken centraal. Dubliners is een verzame-
ling korte, maar voor de ontwikkeling van het genre 
relevante verhalen over ongebruikelijke onderwerpen, 
op een stilistisch heel bijzondere manier geschreven 
die Joyce  ‘scrupulous meanness’ noemt. A Portrait of 
the Artist as a Young Man wordt vaak een ontwikkelings-
roman genoemd, maar Joyce geeft daar een geheel 
eigen draai aan. De hoofdpersoon is slechts gedeeltelijk 
Joyce zelf. Beschreven wordt zijn jeugd, bepaald door 
school en Ierse achtergrond, zijn ontworsteling aan  
het benauwende Ierse leven en zijn worsteling met  
het katholieke geloof. Het boek maakt een stilistische 
ontwikkeling door die de ontwikkeling van de hoofd-
persoon weerspiegelt. In de cursus zal er vooral  
aandacht zijn voor wat Joyce zo bijzonder maakt:  
zijn gevoel voor humor en stilistisch meesterschap. 

Drs. Ron Hoffman studeerde Engelse Taal en 
Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en 
geeft al geruime tijd cursussen voor HOVO Amsterdam. 

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van donderdag 23 september t/m  
2 december 2021 (m.u.v. 21 oktober), 13.30-15.30 uur

cursusprijs
€ 302,- 

literatuur
beide genoemde boeken (zie hovo.vu.nl)  
+ gedrukte reader

uiterste aanmelddatum
9 september

http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl
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Heinrich Heine, romantisch ‘enfant terrible’ 
van Duitsland 

Onbekende literaire landgoederen  
en datsja’s in Rusland

Cursus letteren Cursus letteren

Met zijn gedichten over liefde en Weltschmerz behoort 
Heinrich Heine (1797-1856) tot de Duitse Romantiek. 
Maar hij heeft iets dat veel romantici missen: de ironie 
waarmee hij zijn gevoelens steevast ondermijnt. Heine 
is een scherp én humoristisch commentator op zijn 
tijd: van het literaire en intellectuele leven, maar ook 
van het politieke en sociale klimaat. Zijn satirische 
teksten zijn dikwijls gericht op historische én actuele 
ontwikkelingen van zijn vaderland Duitsland. Dat maakt 
dat hij een uitstekende bron is om de Duitse cultuur 
te leren kennen, met name het opkomende Duitse 
nationalisme in samenhang met de Romantiek: een 
combinatie die de geschiedenis van Duitsland diepgaand 
zal vormen. Heines positie als ‘enfant terrible’ leidt in 
1831 tot zijn emigratie naar Parijs, maar, mede vanwege 
zijn joodse afkomst, is hij ook hier een buitenstaander. 
Hij gaat er indringend schrijven over het joodse volk, 
haar geschiedenis en noodlot.

Drs. Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper 
en HOVO-docent over Duitse literatuur, muziek en 
(cultuur-)geschiedenis.

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van dinsdag 28 september t/m 
7 december (m.u.v. 19 oktober) van 13.30-15.30 uur

cursusprijs
€ 301,-

literatuur
gedrukte syllabus + literatuursuggesties (zie hovo.vu.nl)

overige informatie
Enige passieve kennis van het Duits gewenst  
 
uiterste aanmelddatum
14 september

In Rusland spelen literaire landgoederen en datsja’s 
(zomerhuizen) van Russische schrijvers een prominente 
rol. De landgoederen bewaren het culturele erfgoed 
uit de 19e en uit de Sovjettijd. Zo is het landgoed Boldino 
van de dichter Poesjkin (3 uur rijden vanaf de stad 
Nizhnyj Novgorod) een populaire bestemming voor 
schoolreisjes. We maken een virtuele reis langs enkele 
onbekende landgoederen en literaire datsja’s. Er is veel 
te vertellen over de huizen, over het leven en werk van 
de schrijvers. En het landhuis als literaire plek komt 
ook aan bod.  Immers, de huizen of datsja’s komen vaak 
voor in het werk van de grote Russen, zoals bij Oblomov, 
die droomt van het landgoed uit zijn kinderjaren. 
We lezen en bespreken steeds een mooi fragment 
uit een literair werk van een Russische schrijver: 
zo maken we ook een reis door de Russische literatuur 
en leert u nieuwe schrijvers en dichters kennen.

Drs. Judith Janssen studeerde Slavische Taal- en 
Letterkunde in Utrecht, Amsterdam en Moskou en is 
docent en reisbegeleidster van literaire reizen naar 
landen in de (voormalige) Sovjet-Unie.

aantal colleges, data en tijd
5 colleges van vrijdag 24 september t/m 29 oktober 2021  
(m.u.v. 22 oktober), 11.00-13.00 uur

cursusprijs 
€ 145,-

literatuur
digitale hand-outs

uiterste aanmelddatum 
17 september

http://hovo.vu.nl
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Literatuur en geneeskunde: de patiënt

Klassikale cursus letteren

Het woord patiënt komt van het Latijnse patiens, dat  
duldend of lijdend betekent. In de gezondheidszorg is 
het geleidelijk aan de rol van de zieke gaan aanduiden 
die deze verwacht te moeten spelen door zijn of haar 
lijden of door kuur die de arts voorschrijft. Tot onge-
veer 1970 was dat idee van lijdzaamheid overheersend, 
tegenwoordig heet de patiënt mondig en goed geïnfor-
meerd te zijn. Maar is er werkelijk zo veel veranderd? 
Zoals een arts ooit zei: ‘De patiënt staat centraal,  
maar dan staat hij ook behoorlijk in de weg.’ De heden-
daagse geneeskunde is immers sterk geformaliseerd. 
Het perspectief van de patiënt komt daarin nauwelijks 
aan bod. Daarom wenden we ons tot de roman: deze is 
bij uitstek in staat om het perspectief van de patiënt te 
onderzoeken. In deze cursus kijken we aan hand van 
tien romans (van o.a. Elias Canetti, Michel Houellebecq, 
Jeroen Brouwers en Marie Kessels) naar de patiënt. 

Prof. dr. Arko Oderwald is werkzaam bij de afdeling 
Huisarts en Ouderengeneeskunde van Amsterdam 
UMC, locatie VUmc. Hij geeft al jaren cursussen op  
het gebied van literatuur en geneeskunde. 

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van vrijdag 17 september t/m  
10 december 2021 (m.u.v. 24 september, 29 oktober  
en 5 november), 13.30-15.30 uur op de campus. 

cursusprijs
€ 290,-

literatuur
digitale hand-outs
zie hovo.vu.nl voor de novellen en romans 

uiterste aanmelddatum
10 september

De hedendaagse filosofie (2)

Leergang Filosofiegeschiedenis VIII

Rond 1900 belandt de filosofie in een stroomversnelling 
en wordt het wijsgerige landschap steeds onoverzichte-
lijker. Als gevolg van voortschrijdende fragmentarise-
ring, specialisering en verzelfstandiging van vakweten-
schappen is de eenheid tussen filosofen ver te zoeken. 
Dramatische politieke ontwikkelingen brengen ten 
slotte een zware klap toe aan verlichtingsidealen en 
vooruitgangsgeloof. Deze ingrijpende veranderingen in 
de contemporaine geschiedenis doen echter tevens een 
nieuwe noodzaak tot wijsgerige overdenking ontstaan 
in de tweede helft van de twintigste eeuw. We besteden 
aandacht aan de grote debatten tussen taalfilosofen, 
hermeneutici, wetenschapsfilosofen, structuralisten en 
postmodernisten en we bespreken het leven, het werk 
en de betekenis van toonaangevende denkers uit deze 
periode, zoals Gadamer, Arendt, Quine, Rawls, Kuhn, 
Foucault, Habermas, Lyotard, Nussbaum en Sloterdijk. 
Hun antwoorden, zienswijzen en methoden hebben 
diepgaande invloed uitgeoefend op het hedendaagse 
mens- en wereldbeeld.

Drs. Arend Klaas Jagersma studeerde filosofie 
(Vrije Universiteit Amsterdam), was onderzoeker 
(Rijksuniversiteit Groningen) en is docent. 

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van dinsdag 14 september t/m 30 november 
(m.u.v. 26 oktober en 23 november), 18.15-20.45 uur

cursusprijs
€ 290,- 

literatuur
zie hovo.vu.nl voor literatuursuggesties

uiterste aanmelddatum
7 september

http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl
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De Oostenrijkse wijsgeer Karl Raimund Popper 
(1902-1994) staat niet alleen bekend als een briljant 
wetenschapsfilosoof, maar ook als een originele 
politieke theoreticus. Op beide terreinen hebben zijn 
opvattingen diepe sporen nagelaten in het hedendaagse 
denken. Ontevreden met de positie van de logisch 
positivisten, die de noodzaak van het verifiëren van 
beweringen bepleitten, ontwikkelde hij zijn ‘kritische 
rationalisme’, waarin de notie van ‘falsificatie’ centraal 
staat, oftewel het belang van de mogelijkheid om 
een kennisclaim te kritiseren c.q. weerleggen. In The 
Open Society and Its Enemies (1945) past hij dit idee toe 
op sociaal-politieke vraagstukken en houdt hij een 
bewogen pleidooi voor een open samenleving, waarin 
de principiële bereidheid bestaat om eigen falen onder 
ogen te zien en stapsgewijs verbeteringen tot stand 
te brengen ter minimalisering van leed. Popper keert 
zich fel tegen totalitaire blauwdrukken, en bovenal 
tegen diegenen die hij als de filosofische grondleggers 
daarvan beschouwt: Plato, Hegel en Marx.

Drs. Arend Klaas Jagersma studeerde filosofie 
(Vrije Universiteit Amsterdam), was onderzoeker 
(Rijksuniversiteit Groningen) en is docent. 

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van dinsdag 14 september t/m  
30 november 2021 (m.u.v. 26 oktober en 23 november),  
13.30-15.30 uur

cursusprijs
€290,- 

literatuur
boek (zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
7 september

Karl Popper: De open samenleving 

Cursus filosofie

Filosofische klassiekers uit de 20e eeuw (2)

Leergang Canon van de moderne 
westerse wijsbegeerte V

Filosofie aan de hand van vijftig sleutelteksten uit de 
geschiedenis van het moderne denken. Dat is wat de 
leergang Canon van de moderne westerse wijsbegeerte 
u biedt. Dit vijfde en tevens laatste deel is gewijd aan 
filosofische klassiekers uit de tweede helft van de twin-
tigste eeuw. De volgende tien filosofische klassiekers 
komen aan bod: Filosofische onderzoekingen (Ludwig 
Wittgenstein, 1953), De menselijke conditie (Hannah 
Arendt, 1958), Waarheid en methode (Hans-Georg Gadamer, 
1960), Woord en object (Willard Van Orman Quine, 1960), 
Een theorie van rechtvaardigheid (John Rawls, 1971), 
Marges van de filosofie (Jacques Derrida, 1972), Discipline, 
toezicht en straf (Michel Foucault, 1975), Theorie van  
het communicatieve handelen (Jürgen Habermas, 1981), 
De breekbaarheid van het goede (Martha Nussbaum, 
1986), Bronnen van het zelf (Charles Taylor, 1989). 

Drs. Arend Klaas Jagersma studeerde filosofie 
(Vrije Universiteit Amsterdam), was onderzoeker 
(Rijksuniversiteit Groningen) en is docent. 

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van zaterdag 25 september t/m  
11 december 2021 (m.u.v. 23 oktober en 6 november), 
13.30-16.00 uur

cursusprijs
€ 290,- 

literatuur
zie hovo.vu.nl voor literatuursuggesties

overige informatie
Onderdeel van leergang (zie hovo.vu.nl/leergangen)

uiterste aanmelddatum
18 september

http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl/leergangen
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Waarom bestaat de wereld?
Filosofie van het bestaansmysterie

Handleiding voor het leven.
Van lijden tot leiden: wat te doen?

Cursus filosofieCursus filosofie

De vraag naar de oorsprong van de wereld is oeroud. 
Zij werd eerst besproken in mythologie en religie. 
Langzamerhand werd de vraag onderwerp van filosofie 
en wetenschap. Maar begrijpen we na eeuwenlang 
denken en onderzoek inmiddels meer van de oorsprong 
van de wereld?
We onderzoeken verschillende antwoorden die 
gegeven zijn. Dit zijn antwoorden uit filosofie, theologie 
en moderne natuurwetenschap. Deze antwoorden 
evalueren we op plausibiliteit. Ook bespreken we de 
mogelijkheid dat de vraag principieel onbeantwoordbaar 
is en dat het bestaan van de wereld een fundamenteel 
mysterie is. Denkers als Parmenides, Plotinus, 
Anselmus, Spinoza, Leibniz, Kant, Wittgenstein en de 
hedendaags denker Meillassoux passeren de revue. Ook 
kosmologen als Hawking, Krauss en Tegmark komen 
aan het woord. Een cursus voor iedereen die zich wil 
bezinnen op de oorsprong van ons bestaan.

Drs. Arnold Ziegelaar studeerde filosofie aan de 
Universiteit Leiden en is docent in het hoger onderwijs. 
Hij publiceerde o.a. Aardse mystiek (2015)  
en Oorspronkelijk bewustzijn (2016).

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van maandag 20 september t/m  
29 november 2021 (m.u.v. 18 oktober), 18.30-21.00 uur

cursusprijs
€ 306,- 

literatuur
gedrukte syllabus (met enkele Engelstalige fragmenten) 
+ digitale hand-outs

uiterste aanmelddatum
6 september

In de loop van de geschiedenis laten veel filosofen en 
denkers een handboek, een dagboek, een handleiding 
of een pamflet na, door henzelf of een ijverige leerling 
opschreven. Ze bevatten de kern van hun advies voor 
hun (toekomstige) lezers: vanuit een vooruitziende blik 
zien ze in dat ook de volgende generaties zullen blijven 
worstelen met de uitdaging die het leven heet. Of je nu 
als leider mensen in goede banen wil leiden of je eigen 
leven zo veel en rijk mogelijk wil ervaren, voor beide 
geldt: hoe ga je om met onzekerheid en ongemak, met 
verandering, bloei en mogelijkheid? We kunnen nog 
steeds leren van de goede raad van allerlei denkers. 
We lezen bekende en onbekende tekstfragmenten 
van onder meer Aristoteles, Epiktetos, Machiavelli 
en Gracián, Lou Andreas-Salomé, Nietzsche, Rilke, 
Bataille en Camus. Inspirerende kunst uit alle tijden 
begeleidt onze denkoefeningen, want ook het maken van 
kunst draagt bij aan het goede leven.

Drs. Katja Rodenburg is filosoof, maakt tentoon-
stellingen en adviseert kunstenaars en andere leiders 
in kunst en cultuur.

aantal colleges, data en tijd
8 colleges van woensdag 29 september t/m  
24 november 2021 (m.u.v. 20 oktober), 13.30-15.30 uur

cursusprijs
€ 232,- 

literatuur
digitale hand-outs

uiterste aanmelddatum
22 september
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Bijna alles wat wij doen valt uit de drukken in data: ons 
reisgedrag, de match met je ideale partner, ziekte… 
Betekent dit dat menselijk gedrag ‘berekenbaar’ is en 
dat wij voorspelbaar zijn, of, zoals Yuval Harari in Homo 
Deus het formuleert: Zijn wij algoritmes? Waar techniek 
ons leven binnenkomt gebeuren interessante zaken. 
Door Artificiële intelligentie worden robots steeds 
‘menselijker’. Maar mensen vinden slimme computers 
juist afschrikwekkend als ze te veel op mensen lijken. 
En in de afgelopen tijd hebben we gemerkt hoezeer 
wij mensen sociale wezens zijn die verlangen naar 
persoonlijke ontmoetingen en fysiek contact.
Iedere grote kennissprong inspireert de filosofie 
om weer opnieuw na te denken over de vraag: Wat 
is de mens? In deze cursus onderzoeken we de 
overeenkomsten en verschillen tussen de mens en 
Artificiële Intelligentie.

Drs. Petra Bolhuis is filosoof en orthopedagoog (Rijks 
Universiteit Groningen). Ze heeft haar eigen filosofische 
praktijk en geeft al geruime tijd cursussen voor HOVO.

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van maandag 29 september t/m  
6 december 2021 (m.u.v. 18 oktober), 13.30-15.30 uur 

cursusprijs
€ 290,- 

literatuur
digitale hand-outs + boek (zie hovo.vu.nl) 

uiterste aanmelddatum
20 september

De mens, een algoritme met huidhonger?

Cursus filosofie

Hannah Arendt’s  
Totalitarisme en de huidige tijd

Cursus filosofie

Direct na de Tweede Wereldoorlog ging Hannah 
Arendt zich, als banneling in Amerika, verdiepen in 
de opkomst van het totalitarisme in Nazi Duitsland en 
Stalin Rusland. Zij begreep dat ze voor een werkelijk 
‘dit nooit meer’ de wortels van het totalitarisme moest 
onderzoeken. 
Binnen Europa zien we vandaag de dag de opkomst 
van partijen die tegen de democratie zijn, tegen Europa 
en die een nationalisme neerzetten dat verontrustend 
veel lijkt op dat van partijen in de twintiger jaren van de 
vorige eeuw. Arendts analyse helpt om deze tendensen 
te duiden en te voorkomen we dat we óf te gemakkelijk 
denken dat de geschiedenis zich herhaalt óf te 
gemakkelijk denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal 
lopen. Vragen zijn onder meer: Verschilt totalitarisme 
van tirannie of dictatuur? Waarom voelden mensen zich 
indertijd aangetrokken tot complotten, nationalisme 
en antisemitisme? Welke rol spelen de stand van de 
techniek en de economie?

Drs. Petra Bolhuis is filosoof en orthopedagoog (Rijks 
Universiteit Groningen). Ze heeft haar eigen filosofische 
praktijk en geeft al geruime tijd cursussen voor HOVO.

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van maandag 27 september t/m 
6 december 2021 (m.u.v. 18 oktober), 11.00-13.00 uur

cursusprijs
€ 290,-

literatuur
digitale hand-outs + boek (zie hovo.vu.nl)
Zie hovo.vu.nl voor literatuursuggesties

uiterste aanmelddatum
20 september

http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl
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De kunst van het filosofisch gesprekLao Zi: leescursus Dao De Jing

Klassikale cursus filosofieCursus filosofie

Het voorbeeld van Socrates, om filosofische kwesties 
in een gesprek te onderzoeken, heeft altijd veel indruk 
gemaakt maar weinig navolging gevonden. Aan het 
begin van de vorige eeuw is echter de Duitse filosoof 
Leonard Nelson de socratische methode opnieuw 
in praktijk gaan brengen. Hij maakte haar zowel 
theoretisch als praktisch tot het hart van zijn filosofie. 
Daaruit is een bloeiende gesprekscultuur gegroeid.
Deze cursus is erop gericht de grondbeginselen van 
het filosofische gesprek te leren kennen en zelf toe 
te passen in gesprekken met vrienden, collega’s of 
anderen. In zeven colleges komen de voorwaarden, de 
basistechnieken, mogelijkheden en moeilijkheden van 
het filosofische gesprek aan bod. Ieder college begint 
met een inleidende uiteenzetting over een aspect van 
het filosofische gesprek, waarna u telkens zelf aan de 
slag gaat aan de hand van oefeningen en opdrachten. 
We besluiten (facultatief) met een socratisch café.

Dr. Jos Kessels studeerde rechten en filosofie en 
promoveerde op een proefschrift over de socratische 
methode en leidde 35 jaar lang gesprekken. 

aantal colleges, data en tijd
7 bijeenkomsten op woensdag 22 september, 6 en  
20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 22 december 2021, 
11.00-13.00 uur

cursusprijs
€ 227,- 

literatuur
gedrukte reader + materiaal via MijnHOVO + boek  
(zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
8 september

Een van de meest vertaalde boeken wereldwijd is de 
Dao De Jing (of: Tao Te King) van de Chinese filosoof  
Lao Zi. De 81 korte hoofdstukken handelen onder 
andere over levenskunst, mystiek, vrijheid en politiek. 
In zijn tijd viel Lao Zi al op door zijn enorme intelligentie. 
Zijn teksten hebben de tand des tijds goed doorstaan:  
zij zijn nog altijd actueel, en inspireren velen ertoe 
de waan van de dag te overstijgen en te leven vanuit 
innerlijke vrijheid.
Zijn stijl is speels, poëtisch en nooit dogmatisch. Omdat 
de teksten stammen uit het China van 2400 jaar geleden 
zijn ze niet altijd makkelijk leesbaar. In deze cursus 
lezen wij samen dit fascinerende boek. Daarbij zal 
de docent ook de Chinese versie gebruiken en wijzen 
op nauwelijks vertaalbare passages, woordgrapjes, 
symbolen en dubbele bodems. Hierdoor wordt het 
lezen van de Dao De Jing een veel rijkere ervaring dan 
wanneer u louter toegang heeft tot een vertaling.

Drs. Victor Melenhorst studeerde Chinese filosofie en 
taal in Amsterdam, Leiden en Peking. Hij studeerde, 
woonde en werkte langere tijd in China.

aantal colleges, data en tijd
8 colleges van donderdag 28 oktober t/m 
16 december 2021, 11.00-13.00 uur

cursusprijs
€ 232,- 

literatuur
digitale hand-outs + boek (zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
21 oktober

http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl
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Engelen zijn in de Joodse traditie veel minder verheven 
dan in het Christendom. Ze zijn altijd anoniem en zijn 
eigenlijk slechts de ‘loopjongens’ van God. Maar Psalm 
8:6 zegt dat God de mens ‘weinig minder gemaakt heeft 
dan de engelen’. Hieruit concludeert het Jodendom 
dat de mens niet zelfgenoegzaam mag zijn, maar altijd 
naar boven moet streven, want alle mensen hebben 
een ‘engelachtig’ vermogen in zich om meer te kunnen 
worden dan wat ze nu al zijn. Engelen zijn dus ook als 
ideaal gebruikt en dromen komen uit de idealenwereld. 
Deze cursus laat zien hoe beide concepten met elkaar 
verbonden zijn. We kijken naar hoe de Thora gebruik 
maakt van haar engelen, zowel in de praktijk als in 
concept.

Dr. Paul Gabriner is emeritus hoofddocent Engels 
en Amerikaanse letterkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam, 1975-2005. Sinds 2008 verzorgt hij ook 
Bijbelcursussen voor de HOVO.

aantal colleges, data en tijd
9 hoorcolleges van donderdag 7 oktober t/m 
9 december 2021 (m.u.v. 21 oktober), 11.00-13.00 uur

cursusprijs
€ 288,- 

literatuur
een eigen Bijbel + gedrukte reader (zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
1 oktober

Jacobs ladder: engelen, dromen en idealen 
in de joodse Bijbel

Klassikale cursus religiewetenschap

God opnieuw verbeeld in moderne en 
hedendaagse kunst

Cursus religiewetenschap

Waarom laten zoveel kunstenaars zich door religie  
inspireren, zelfs als ze zelf niet religieus zijn?  
En waarom raken deze werken mensen, ook als ze niets 
met de kerk hebben? Religies geven vanuit hun heilige 
boeken inzichten over mens en wereld. Kunst verbeeldt, 
verklankt of verwoordt het menselijk bestaan in zijn 
existentiële diepte. Beide zijn betrokken op menselijke 
bestaansvragen en zijn daarom innerlijk verwant.
Kunstenaars als Jawlensky, Rouault, Marlene Dumas, 
Graham Sutherland, Marc Mulders, Henk Helmantel, 
Antony Gormley en Francis Bacon hebben indruk-
wekkende moderne en hedendaagse beeldende kunst 
gemaakt met christelijke thema’s. Hun werk kent een 
religieuze symboliek die een breed publiek aanspreekt. 
Aan de hand van deze en andere  kunstenaars komen  
allerlei vragen aan de orde die zowel christelijke 
thema’s als de uitbeelding van God betreffen, als ook 
existentiële vragen over het lijden en het spirituele. Hoe 
verdiept het kijken naar kunst uw eigen spiritualiteit?

Prof. dr. Wessel Stoker bekleedde de bijzondere 
leerstoel Esthetica aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
(2015-2019) en schreef verschillende boeken over 
godsdienstwijsgerige onderwerpen.

aantal colleges, data en tijd
7 colleges van donderdag 4 november t/m 
16 december 2021, 13.30-15.30 uur

cursusprijs
€ 203,- 

literatuur
digitale hand-outs + boek (zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
28 oktober

http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl
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Religie en geweld.
De onbegrijpelijke factor religie

Online cursus religiewetenschap

In onze seculiere tijd vinden velen het moeilijk 
het religieus gemotiveerd terrorisme van de 
laatste decennia te begrijpen: bomaanslagen, 
zelfmoordmissies, hoofden afhakken. Het roept 
weerzin op, maakt angstig voor religieuze mensen, het 
leidt tot maatschappelijke polarisatie, benadrukken 
van eigen culturele identiteit en tot hevige discussie 
over de risico’s van migratie. Het verstoort de 
ontspannen relatie tussen ambtenaar en burger, tussen 
zorgverlener en zorgontvanger, tussen onderneming 
en cliënt, tussen werkgever en werknemer. Tijd dus 
voor een cursus die deze vragen oppakt en het lont 
uit het potentiële kruitvat haalt. Hoe gaan religieuze 
tradities zelf om met geweld? Hoe werkt het verwijzen 
naar religieuze bronteksten? In welke denkschema’s 
zitten religieus gemotiveerd terroristen gevangen? 
Is terrorisme de schuld van religies? Hoe zit het met 
geweld binnen religies? En hoe kunnen we het verband 
tussen menselijk geweld en religie historisch duiden?

Prof. dr. Eddy van der Borght promoveerde aan de 
Universiteit van Leiden en werkt sinds 2002 aan de 
Faculteit Religie en Theologie van de VU.

aantal colleges, data en tijd
8 colleges van dinsdag 21 september t/m 23 november 
2021 (m.u.v. 19 en 26 oktober), 13.30-15.30 uur 

cursusprijs
€ 250,- 

literatuur
gedrukte reader (merendeels Engelstalige artikelen)

uiterste aanmelddatum
7 september

Het biopsychosociaal model stelt dat er een duidelijke 
interactie is tussen het functioneren van het lichaam 
(bio) enerzijds, en de psyche van de mens (psycho) en 
zijn sociale omgeving (sociaal) anderzijds. We weten 
ook dat emoties en psychologische factoren een invloed 
kunnen hebben op onze lichamelijke gesteldheid. Zo 
leidt stress tot een verhoogde kans op infecties en 
vatbaarheid voor virussen en resulteren psychologische 
interventies soms in een aantoonbare verbetering 
van lichamelijke functies. Hoe zit deze wisselwerking 
in elkaar? Het veld van de gezondheidspsychologie 
richt zich op dit snijvlak van lichaam en geest. Na een 
korte inleiding in de psyche van de mens bespreken 
we verschillende lichamelijke processen, en dan met 
name de rol van de psyche hierin. We kijken onder meer 
naar hart- en vaatziekten, stress, kanker en pijn. Ook 
de onderzoeksmethoden die men in dit veld toepast en 
de plaats die de inzichten (zouden moeten) krijgen in de 
huidige gezondheidszorg komen aan bod.

Dr. Andreas Wismeijer is psycholoog, gepromoveerd op 
geheimen en als docent en onderzoeker verbonden aan 
de Universiteit van Tilburg.  

aantal colleges, data en tijd
10 colleges van dinsdag 21 september t/m  
7 december 2021 (m.u.v. 26 oktober en 2 november), 
10.00-12.15 uur

cursusprijs
€ 290,-

literatuur
digitale hand-outs + literatuursuggesties (zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
14 september

Leergang Psychologie IV

Gezondheidspsychologie

http://hovo.vu.nl
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Vele Nederlandse steden kennen fraaie (ouderen)
hofjes. In alle internationale rankings staat Nederland 
qua geefbereidheid bovenaan, ook waar het gaat om 
vrijwilligerswerk. Wij kennen het grootste aantal 
stichtingen en verenigingen (per caput) van alle 
landen van de wereld. Filantropie is diep geworteld in 
Nederland. Zo is de Vrije Universiteit in 1880 opgericht 
door Abraham Kuyper en met particuliere giften 
gefinancierd. De VU doet sinds 1995 onderzoek naar 
‘Geven in Nederland’. Het ‘VU-Center for Philanthropic 
Studies’, is koploper in Europa op het gebied van 
onderzoek naar geefgedrag. In vijf colleges biedt 
Theo Schuyt u naast historische terugblikken (over 
bijvoorbeeld ‘Hemelrente’) antwoorden op actuele 
vragen als: Waarom geven mensen? Waarom zou ik 
nalaten aan een goed doel? Waarom doen anderen 
het wel, of niet? Hoe zit het met de strijkstok - de 
salarissen? Waarom geven bedrijven? Hoeveel fondsen 
kent Nederland en wat doen ze? Is het niet allemaal 
eigenbelang? en: Komt het wel goed terecht?

Prof. dr. Theo N.M. Schuyt bekleedt sinds 2001 de 
leerstoel Philanthropic Studies aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 

aantal colleges, data en tijd
5 hoor-discussiecolleges van dinsdag 14 september  
t/m 12 oktober 2021, 11.00-13.00 uur 

cursusprijs
€ 156,- 

literatuur
gedrukte reader

uiterste aanmelddatum
7 september

Wat speelt zich af aan de roerige buitengrenzen van 
Europa? U krijgt een historisch, politiek en economisch 
beeld van landen aan beide zijden, van de Oostzee 
tot aan de Atlantische Oceaan. We hebben het over 
de oostflank: van de Baltische staten tot Oekraïne; 
over het Nabije Oosten en de Levant, dus over Turkije, 
met achterliggend wespennest tussen Iran en Saoedi 
Arabië, en over Noord-Afrika: van Marokko tot Egypte, 
in de woelige nasleep van de Arabische Lente. 
Veel van deze ‘EU-grenslanden’ ondervinden de druk 
van migratie en onderhouden nauwe handelsrelaties 
met het Europese buitengebied. Bovendien schrijnen  
er nog veel historische littekens en wonden. Als lid van 
de NAVO vormen zij geopolitiek en militair een buffer. 
De nieuwe wereldorde maakt het samen optrekken van 
de EU-landen des te dringender.

Dr. Piet Buitelaar (econoom) was werkzaam bij de 
Universiteit van Amsterdam en voor De Nederlandsche 
Bank. Drs. Paolo De Mas, geograaf, is onder meer 
interim-directeur van het Centrum voor Terrorisme 
en Contraterrorisme en is verbonden aan het African 
Studies Centre, Universiteit Leiden.

aantal colleges, data en tijd
6 colleges van woensdag 3 november t/m 
8 december 2021, 11.00-13.00 uur

cursusprijs
€ 174,-

literatuur
digitale hand-outs
zie hovo.vu.nl voor literatuursuggesties

uiterste aanmelddatum
27 oktober

Cursus maatschappijCursus maatschappij

Filantropie: waar komt in hemelsnaam  
die Nederlandse vrijgevigheid vandaan?De roerige randen van Europa 

http://hovo.vu.nl
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In elke strafzaak speelt bewijs een rol: heeft de ver-
dachte het misdrijf wel of niet gepleegd? Vaak is het 
beantwoorden van die vraag vrij eenvoudig omdat er 
veel bewijs is. Soms ligt het een stuk ingewikkelder en 
spelen allerlei bewijsvragen een rol. Die vragen gaan 
dan over de manier waarop bewijs moet worden  
gewaardeerd. Deze cursus behelst een theoretische  
inleiding aan de hand van praktijkgevallen. Het gaat over 
de manieren waarop bewijs kan worden gewaardeerd 
en wat de resultaten zijn van die waardering. Daartoe 
worden bewijstheorieën besproken aan de hand van be-
kende en minder bekende strafzaken. De onderwerpen: 
1) de opsporing en hoe dat tot scenario’s en bewijs leidt; 
2) de waardering van bewijs door de rechter en  
3) veel voorkomende bewijsmiddelen: getuigenverkla-
ringen, herkenningen, DNA, vingerafdrukken. Dat wordt 
allemaal besproken aan de hand van bekende en minder 
bekende strafzaken, zoals de Leidse balpenzaak, de 
Deventer moordzaak, de Schiedammer Parkmoord.

Prof. dr. Peter van Koppen is emeritus hoogleraar  
Rechtspsychologie aan o.a. de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Hij publiceerde veel over rechts psycho - 
lo gische onderwerpen en over bewijs.

aantal colleges, data en tijd
6 colleges van woensdag 22 september t/m 
27 oktober 2021, 13.30-15.30 uur op de campus

cursusprijs
€ 174,-

literatuur
zie hovo.vu.nl voor literatuursuggesties

uiterste aanmelddatum
8 september

Klassikale cursus rechten

Sterk en zwak bewijs in strafzaken

In deze cursus belichten we ons meest fascinerende 
orgaan: de hersenen. We begeven ons ons op het grens-
vlak van de neurologie, de neurowetenschappen én de 
filosofie om zo meer grip te krijgen op deze complexe 
materie. Aan de hand van een kalfsbrein en van moderne 
imaging technieken zoals MRI kijken we naar en in het 
brein. Met behulp van (neuro)psychologische tests be-
studeren we gedrag en cognitie (het functioneren van de 
hersenen). Zo zien we de opbouw en het functioneren van 
het brein. Maar hoe denken mensen na? Wat is de invloed 
van bijvoorbeeld de media in hoe wij naar onszelf kijken? 
Wat gebeurt er met het denkvermogen van mensen met 
een hersenziekte? Hoe kijken we aan tegen ziekte: als 
onderdeel van onszelf (‘ik ben depressief’) of juist niet (‘ik 
heb een depressie’)? U krijgt inzicht in de nieuwste stand 
van zaken rondom het hersenonderzoek.

Dr. Hanneke Hulst, neurowetenschapper bij de afdeling 
Anatomie en Neurowetenschappen van Amsterdam 
UMC – locatie VUmc  en manager van stichting Brein 
in Beeld coördineert deze cursus. De docenten staan 
vermeld op hovo.vu.nl.

aantal colleges, data en tijd
6 hoorcolleges + 1 practicum + 1 meet-the-scientist 
bijeenkomst, van donderdag 7 oktober t/m 
2 december 2021 (m.u.v. 21 oktober), 11.00-13.00 uur

cursusprijs
€ 279,- 

literatuur
digitale hand-outs + literatuursuggesties 
(zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
1 oktober

Cursus medische wetenschap, filosofie

De hersenen op het kruispunt van de 
neurologie, neurowetenschap en filosofie

http://hovo.vu.nl
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Bijna dagelijks lezen we berichten over klimaats-
verandering, aardbevingen of bedreigde biodiversiteit. 
In de lange geschiedenis van de aarde kennen we meer 
van dit soort gebeurtenissen. Zijn deze vergelijkbaar of 
is er nu iets anders aan de hand? We behandelen deze 
vraag aan de hand van interacties tussen de vier zoge-
naamde sferen: de atmosfeer, de lithosfeer (gesteenten) 
de hydrosfeer (oceanen, ijskappen) en de biosfeer (het 
leven). Zo bevordert opwarming van de atmosfeer het 
afsmelten van de ijskappen, waardoor de zeespiegel 
stijgt, met gevolgen voor laaggelegen gebieden en  
het leven aldaar. Dergelijke interacties tussen de  
verschillende sferen vonden in het verleden voort-
durend plaats en hebben uiteindelijk het huidige gezicht 
van onze planeet bepaald. We staan stil bij een aantal 
kernmomenten uit 4,6 miljard jaar aardgeschiedenis  
en bij de interactie tussen de verschillende sferen.  
De rode draad is de evolutie en de rol van de biosfeer  
in de ontwikkeling van onze unieke planeet.

Dr. Simon Troelstra is sinds zijn pensionering als UHD 
gastdocent/onderzoeker bij de Faculteit der Exacte 
Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

onderwijsvorm
6 colleges van woensdag 3 november t/m 
8 december 2021, 11.00-13.00 uur 

cursusprijs
€ 180,- 

literatuur
gedrukte syllabus

uiterste aanmelddatum
20 oktober

Klassikale cursus aardwetenschappen

Systeem Aarde: bouwplan van 
een unieke planeet

Dynamiek van de Nederlandse kust.
Vorming – verandering – beheer  

Klassikale cursus geografie

Nederland acht zich veilig achter dijken en duinen. 
Dat is terecht: de waterkeringen worden voortdurend 
geïnspecteerd en zorgvuldig onderhouden.  
De Nederlandse kustzone is echter volop in beweging, 
zoals blijkt uit de processen die spelen in de geschie-
denis van de Nederlandse kust. Daaruit blijkt ook wat 
de gevaren zijn, ook nu. Vanaf de vorming van de duinen, 
circa vijfduizend jaar geleden, heeft de Nederlandse 
kustzone zich voortdurend ontwikkeld. Welke processen 
hebben geleid tot het ontstaan van de Zuidwestelijke 
Delta en de Waddenzee en hoe zijn de Zuiderzee en de 
Biesbosch gevormd? We bekijken de bijzondere dijkzorg 
langs de benedenloop van de grote rivieren en besluiten 
met de redenen voor de afsluiting van de Zuiderzee en 
de Deltawerken.
Voor al deze onderdelen van de kustzone wordt de 
historische lijn tot op het heden doorgetrokken.  
De huidige wijze van kustverdediging komt daarmee 
volop aan de orde, evenals de problemen die zich 
daarbij aandienen.

Prof. dr. Guus J. Borger is emeritus hoogleraar 
in de historische geografie aan de Universiteit van 
Amsterdam en aan de Vrije Universiteit. 

aantal colleges, data en tijd
8 colleges van maandag 18 oktober t/m 
6 december 2021, 13.30-15.30 uur op de campus.

cursusprijs
€ 239,- (inclusief syllabus)

literatuur
geprinte syllabus

uiterste aanmelddatum
4 oktober
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De chemische aspecten van de actuele klimaat- en  
milieuproblematiek zijn nogal eens onderbelicht. Maar 
hoe zien deze problemen eruit vanuit een scheikundig 
perspectief? We kijken naar de opwarming van de aarde, 
de productie van schone energie, de stikstofcrisis en de 
PFSAS-verontreiniging, alsmede naar opgeloste pro-
blemen als het gat in de ozonlaag en zure regen. Welke 
chemicaliën spelen een rol? Welke reacties treden er op? 
Welke gassen zijn broeikas gassen en waarom? Tasten 
zij ook de ozonlaag aan? Hoe kan het bijvoorbeeld, dat 
het sterk in de belangstelling staande lachgas (N2O) een 
broeikasgas blijkt te zijn, maar geen enkele rol speelt in 
de stikstofproblematiek? Bij verontreiniging door niet- 
natuurlijk in het milieu voorkomende stoffen als PFAS gaat 
het niet alleen om de chemicaliën zelf, maar ook om hun 
mogelijk toxische afbraakproducten en metabolieten, die 
geaccumuleerd kunnen worden in levende organismen.

Prof. dr.  Cees Gooijer  is emeritus hoogleraar 
scheikunde aan de VU met een passie voor onderwijs 
aan zowel studenten als aan een breder publiek.

aantal colleges, data en tijd
5 colleges van woensdag 27 oktober t/m 
24 november 2021, 11.00-13.00 uur

cursusprijs
€ 145,-

literatuur
digitale syllabus + literatuursuggesties (zie hovo.vu.nl)

overige informatie
Scheikunde-voorkennis is gewenst (VWO/HBS-B niveau).

uiterste aanmelddatum
20 oktober

Cursus chemie

Chemie, milieu en klimaat Fascinerend heelal

Cursus sterrenkunde

Deze cursus biedt een overzicht van het heelal en de 
fascinerende objecten die er in voorkomen: sterren, 
planeten, melkwegstelsels, zwarte gaten en pulsars. 
Wat zijn het? Hoe zijn ze ontstaan? Wat was de 
Oerknal waarmee het allemaal begon? En minstens zo 
belangrijk: hoe weten we dat allemaal? Wat is de plaats 
van de mens en de aarde in die grote kosmos? Kortom, 
zaken die iedereen zou willen weten… 

De volgende onderwerpen komen aan bod: het heelal 
(afstanden en leeftijden), ons zonnestelsel, de sterren 
en dode sterren (zwarte gaten, witte dwergen en 
pulsars), melkwegstelsels, de oerknal en het uitdijend 
heelal, de zoektocht naar tweeling Aarde en de ster van 
Bethlehem. 

Prof. dr. Henny Lamers is emeritus hoogleraar 
astrofysica (Universiteit Utrecht). Hij is lid van de 
KNAW en erelid van de American Astronomical Society. 
Hij een bekend popularisator van de sterrenkunde.

aantal colleges, data en tijd
8 colleges van dinsdag 12 oktober t/m 7 december 2021 
(m.u.v. 26 oktober), 13.30-15.30 uur

cursusprijs
€ 232,-

literatuur
digitale hand-outs + literatuursuggesties 
(zie hovo.vu.nl)

uiterste aanmelddatum
5 oktober

http://hovo.vu.nl
http://hovo.vu.nl
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Materie, energie, ruimte, tijd en kracht zijn elementaire  
concepten voor de natuurkunde. Het prachtige en 
krachtige aan natuurkunde en de concepten is dat ze 
niet alleen een rol spelen in het dagelijks leven, zoals bij 
een vallende appel, het klimaat of de energieproblema-
tiek, maar dat het precies dezelfde concepten zijn die de 
bewegingen en krachten tussen de meest elementaire 
bouwstenen van de materie beheersen, en evenzo de 
bewegingen en krachten in de kosmos. Het verband met 
symmetrie bepaalt hoe alles past in het theoretische 
raamwerk van klassieke mechanica, kwantummecha-
nica, relativiteitstheorie of combinaties daarvan. In deze 
collegereeks krijgt u inzicht in deze veelzijdigheid van 
de natuurkunde. Een parate kennis van wiskunde en 
natuurkunde op VWO-niveau is wenselijk – formules 
worden niet uit de weg gegaan.

Prof. dr. Piet Mulders is emeritus hoogleraar 
Theoretische Fysica bij het Nikhef en de Vrije 
Universiteit. 

aantal colleges, data en tijd
7 colleges van vrijdag 29 oktober t/m 17 december 2021 
(m.u.v. 5 november), 13.30-15.30 uur 

cursusprijs
€ 203,-

literatuur
dictaat (zie hovo.vu.nl)

overige informatie
Voorkennis: parate kennis van wiskunde en 
natuurkunde op VWO-niveau is wenselijk

uiterste aanmelddatum
22 oktober

Klassikale cursus natuurwetenschappen

Van atoom tot kosmos

http://hovo.vu.nl
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Een kennismaking met de Japanse architectuur:  
over de esthetische concepten van traditionele 
Japanse huizen en de synergie tussen traditie en 
hedendaagse architectuur. Met onder meer Kenzo 
Tange en Tadao Ando, door dr. ing. Birgit Jürgenhake. 
Datum: zaterdag 9 oktober 2021.

Zelfs in tijden van voorspoed kan een mens het gevoel 
bekruipen dat er ‘meer is’: iets waarnaar wij blijven 
verlangen ook als alles zou moeten kloppen. 
Drs. Evert Jan Ouweneel neemt de contouren van 
dit verlangen, én de reactie erop, vanuit diverse 
levensbeschouwingen onder de loep.  
Datum: zaterdag 9 oktober 2021.

Studiedag Architectuur

Studiedag Filosofie

Het Japanse huis

De spirituele mens

HOVO Extra: studiedagen en meer

Fit bij het Sportcentrum VU 
Wist u dat u ook kunt sporten bij de VU?  
Op het Sportcentrum van de VU, op Uilenstede, 
kunt u desgewenst een beweegtest doen die 
inzicht geeft in uw eigen fysieke mogelijkheden  
en een beweegprogramma waar de eigen 
doelstelling wordt nagestreefd. Drie maanden 
onbeperkt sporten, inclusief test, begeleiding  
en beweegschema kost € 125,-.
Zie sportcentrum.vu.nl

HOVO Extra is een gevarieerd programma 
van studiedagen en lezingen: kortdurende, 
los te volgen ‘kennisclips’ over actuele, 
spraakmakende of historische onderwerpen. 
Aangevuld met een training Mindfulness  
speciaal voor HOVO. 

Voor iedereen die zin heeft in nieuwe kennis,  
want deze activiteiten zijn bij uitstek geschikt  
om samen met jongere familieleden of vrienden 
aan deel te nemen!

Wat kunt u verwachten van HOVO Extra?
 ■ Voor deelnemers van alle leeftijden
 ■ Inclusief koffie/thee en bij studiedagen ook  

de lunch
 ■ Los te volgen: inschrijven per activiteit tot  

één week van tevoren
 ■ Unieke training Mindfulness 
 ■ Studiedagen op zaterdag 
 ■ Lezingen (worden via de maandelijkse  

HOVO-nieuwsbrief aangekondigd)

Op de volgende pagina’s vindt u een korte 
omschrijving van de HOVO Extra activiteiten.  
Voor uitgebreide informatie over de docent,  
onderwijsvorm, kosten en inschrijving: 
kijk op hovo.vu.nl/extra.

http://sportcentrum.vu.nl
http://hovo.vu.nl/extra
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Al op de eerste pagina van Mein Kampf geeft Hitler 
aan wat zijn doel is: ruimte voor Duitsland om zich te 
kunnen meten met de nieuwe ster aan het internatio-
nale firmament, de Verenigde Staten. Vanaf 1933 
begint Hitler zijn imperialistische veroveringsoorlog. 
Historicus drs. Dick Salfishberger neemt u mee,  
aan de hand van de meest recente literatuur. 
Datum: zaterdag 20 november 2021.

Hoe wij omgaan met onze sociale wereld wordt  
beïnvloed door de vroege leerervaringen die wij 
hebben gehad met onze ouders of verzorgers, oftewel 
‘hechting’: de duurzame emotionele relatie tussen  
een kind en de opvoeders. Deze vroege ervaringen 
vormen de blauwdruk waarmee wij vervolgens onze 
sociale relaties vormgeven. Een dag met psycholoog 
dr. Andreas Wismeijer. 
Datum: zaterdag 20 november 2021.

Werken van Al-Farabi en al-Ghazali, twee filosofen 
uit de ‘gouden eeuwen’ van de Islamitische filosofie 
verschijnen binnenkort in nieuwe vertalingen. 
Betrokkenen dr. Michiel Leezenberg en Gerko 
Tempelman (MA) geven toelichting en bieden 
historische en intellectuele context. 
Datum: zaterdag 20 november 2021.

Mindfulness combineert diverse meditatietechnieken 
met inzichten uit de hedendaagse psychologie en leert 
u om te gaan met de lastige kanten van het leven, 
zoals stress, ouder worden, gepieker, onzekerheid en 
ziekte. De training is interessant voor iedereen die wil 
leren mediteren en bewuster in het leven wil staan. 
Drs. Victor Melenhorst is filosoof en gediplomeerd 
mindfulnesstrainer. Kijk voor meer informatie over  
data en prijs op ithakaworks.nl/hovo. 
Startdatum: maandag 29 september 2021.

Studiedag Geschiedenis

Studiedag Psychologie

Studiedag filosofie

Training Mindfulness

Adolf Hitler: Tussen waan en 
werkelijkheid

Hechting: samen veilig

Tussen rede en religie

Meer rust en zelfbewustzijn  
door meditatie 

http://ithakaworks.nl/hovo
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in principe ingehaald in de week na het laatste college, 
op dezelfde dag en tijd.

Betaling via eenmalige machtiging of factuur
U kunt bij uw aanmelding kiezen hoe u wilt betalen:  
per eenmalige machtiging voor incasso of per factuur.  
Bij een eenmalige incasso worden de kosten automatisch 
afgeschreven rond de startdatum van de cursus.  
De factuurkosten bedragen € 25,-. U ontvangt kort  
voor aanvang een e-mail van HOVO met daarin de  
betaal informatie. 

Uw inschrijving annuleren
Uw inschrijving annuleren kan via MijnHOVO.   
De annuleringskosten zijn:

 ■ Vanaf het moment dat uw aanmelding door HOVO  
is bevestigd tot drie weken voor aanvang: € 25,-.

 ■ Van drie weken voor de aanvangsdatum tot en met  
één week voor aanvang: 50% van de cursuskosten.

 ■ Vanaf zes dagen tot en met de dag voor aanvang:  
100% van de cursuskosten.

 ■ Vanaf de aanvangsdatum is annulering niet meer 
mogelijk.

In geval u vanaf zes dagen voor de start of na de start 
niet kunt deelnemen vanwege medische redenen en  
u een medische verklaring kunt overleggen, reserveren 
wij 50% van het cursusgeld voor u gedurende maximaal 
één volgende cursusperiode. Voor HOVO Extra 
activiteiten gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden 
(zie hovo.vu.nl).

Korting op het cursusgeld
Is uw bruto jaarinkomen (alleen of gezamenlijk) niet 
hoger dan € 22.000,-? Dan kunt u in aanmerking  
komen voor 40% korting op het cursusgeld. Dit geldt 
voor maximaal één cursus per semester (niet voor HOVO 
Extra). Deze korting is een gezamenlijke geste van de 
Stichting Cursisten HOVO-VU en HOVO Amsterdam. 
De stichting beoordeelt elke kortingsaanvraag indivi-
dueel en op basis van financiële bewijsstukken. Als 
financieel bewijsstuk geldt uitsluitend het IB-biljet of het 
document met het geregistreerd inkomen over het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage gevraagd 
wordt. Het geregistreerd inkomen kunt u opvragen  
bij de belastingdienst. Als u het digitaal aanvraagt  
(met uw DigiD), print het document dan uit. Vraagt u het 
bewijsstuk telefonisch aan (0800-0543), dan ontvangt u 
dit na ongeveer een week. Stuur uw aanvraag uiterlijk  
drie weken voor aanvang van de cursus, samen met  
het bewijsstuk, naar: Stichting Cursisten HOVO-VU  
t.a.v. mevrouw E. Wendel, Nieuwe Passeerdersstraat 124, 
1016 XP Amsterdam of naar ewenhovo@xs4all.nl.  

Al uw gegevens bij elkaar in MijnHOVO
Uw online MijnHOVO-account biedt voor, tijdens en na 
afloop van de cursus tal van voordelen. Zo kunt u zelf 
eenvoudig uw persoonlijke gegevens beheren en de 
status van uw aanmelding volgen. Kort voor aanvang 
van de cursus ontvangt u een startmail met alle 
praktische informatie, zoals het definitieve rooster en de 
cursuslocatie. Deze e-mail wordt ook in MijnHOVO gezet. 
Eventuele presentaties en ander digitaal studiemateriaal 
staan overzichtelijk per cursus voor u klaar en bij 
plaatsing van nieuw materiaal krijgt u per e-mail bericht.  
De enige voorwaarde om hiervan te profiteren is een eigen 
e-mailadres waarmee u een account kunt aanmaken. 

Aanmelden: alleen online
Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Ga naar de  
website hovo.vu.nl. Bij iedere cursus vindt u onder de  
tab Praktische informatie en aanmelden een knop ‘direct 
aanmelden’. Als u nog geen MijnHOVO-account heeft, 
krijgt u het verzoek deze aan te maken en vervolgens kunt 
u uw aanmelding voltooien. Na aanmelding krijgt u per 
e-mail een automatische ontvangstbevestiging. Zo niet, 
dan heeft HOVO uw aanmelding niet ontvangen en kunt 
u het opnieuw proberen. Is uw aanmelding gelukt, dan 
ziet u de betreffende cursus in MijnHOVO, met de status 
‘aangemeld’. Zodra uw aanmelding is verwerkt door een 
HOVO-medewerker, verandert de status in ‘bevestigd’,  
of ‘wachtlijst’. U ziet in MijnHOVO of u bent ingeschreven.

Wilt u samen met een bekende een cursus volgen?  
Wacht dan niet te lang met inschrijven en meld u zo 
mogelijk op dezelfde dag aan. Dat verhoogt de kans op 
gezamenlijke plaatsing. 

Let op: bij iedere cursus staat een uiterste aanmeld-
datum vermeld. Na deze datum kunnen wij uw  
aanmelding helaas niet meer verwerken.

Aanmelden wachtlijst
Is de cursus van uw keuze vol, dan kunt u zich soms 
aanmelden voor de wachtlijst. U kunt zich tegelijkertijd 
ook voor een alternatieve cursus opgeven. Komt er een 
plaats vrij in de cursus van uw eerste keuze, dan nemen 
wij telefonisch contact met u op. Wilt u alsnog hieraan 
deelnemen, dan kunt u desgewenst uw alternatieve  
keuze kosteloos annuleren.

Uitval van een cursus of college
Een enkele keer gaat een cursus niet door. Tenzij er 
sprake is van overmacht (bijvoorbeeld vanwege ziekte) 
ontvangt u hiervan uiterlijk twee weken voor aanvang 
van de cursus bericht. Als een college uitvalt, wordt dit 

Aanmelden en algemene voorwaarden 
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Heeft u vragen? Mail dan naar mw. E. Wendel, via 
ewenhovo@xs4all.nl. Meld u daarnaast aan voor de 
cursus van uw voorkeur (via de website). Als u recht 
heeft op korting, wordt het verlaagde bedrag in rekening 
gebracht. Komt u niet in aanmerking en wilt afzien 
van deelname, dan kunt u uw aanmelding kosteloos 
terugtrekken tot een week voor de startdatum.

Uw privacy en verwerking persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het  
verwerken van uw aanmelding en inschrijving, betalings-
doeleinden, identificatiedoeleinden en communicatie 
over de cursussen (bijvoorbeeld bij uitval van een 
college), alsook - indien u heeft aangegeven dat u daar 
toestemming voor geeft - toezending van cursusgidsen 
of nieuwsbrieven. U kunt deze voorkeuren op ieder  
moment wijzigen. Indien u langer dan drie jaar geen 
HOVO-cursussen volgt, verwijderen wij uw gegevens  

Voorzieningen en bereikbaarheid 
van de Vrije Universiteit Amsterdam

Welkom op de campus
Voorzieningen
De VU biedt meer dan alleen onderwijs. De VU campus 
heeft alles wat een universitaire omgeving aantrekkelijk 
maakt: de VU Boekhandel, de bibliotheek (UB-VU), het 
restaurant, Café The Basket, diverse koffiepunten en 
supermarkt SPAR. Vanaf augustus nemen filmhuis Rialto 
en theater De Griffioen zalen op de VU in gebruik.

Toegankelijk voor iedereen
Alle zalen zijn rolstoeltoegankelijk en per lift bereikbaar, 
tenzij anders vermeld bij de cursusbeschrijving. In het 
Hoofdgebouw bevinden zich invalidentoiletten op de 
Begane Grond, 1e en 8ste etage (zie ook hovo.vu.nl).
In de grote collegezalen is standaard geluidsversterking 
aanwezig (geen ringleiding).

Meer informatie over de voorzieningen van de VU
Op hovo.vu.nl vindt u onder het kopje ‘Praktische 
informatie’ alles over faciliteiten van de VU, bijvoor-
beeld over het gebruik van kluisjes (in de hal van het 
Hoofdgebouw) en gevonden voorwerpen (bel bij gevonden/
verloren voorwerpen de Beveiliging op 020 598 58 54).

Openbaar vervoer
De VU is goed te bereiken per openbaar vervoer  
(bus, metro, tram). Zie 9292.nl of gvb.nl. De VU-campus  
is op loopafstand van Station Amsterdam-Zuid.

Auto en parkeren
Als u met de auto komt, neemt u vanaf de ringweg 
A10 de afslag S108 Amstelveen. Rondom de VU is 
voldoende betaalde parkeergelegenheid in bijvoorbeeld 
Parkeergarage P3 (onder het nieuwe NU.VU-gebouw aan 
de Van der Boechorststraat 5a) of in de directe omgeving 
van de VU (vaak maximaal 3 uur aaneengesloten).
Zie ook parkerenbijvu.nl.

Parkeren gehandicapten
Op het binnenterrein van de campus is beperkte  
parkeer gelegenheid voor mensen met een gehandicapten -
parkeerkaart. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan 
uiterlijk 3 weken voor aanvang een mail naar hovo@vu.nl.

Om in aanmerking te komen voor een parkeerplek is het 
noodzakelijk een aantal documenten en gegevens aan 
te leveren. Deze vindt u op hovo.vu.nl onder het kopje 
Praktische informatie.

uit ons adresbestand en wordt uw MijnHOVO-account  
opgeheven. U kunt zich op ieder moment weer aanmelden.  
Op hovo.vu.nl vindt u ons volledige privacystatement.

Aansprakelijkheid, klachten en  
algemene voorwaarden
HOVO Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam 
zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van  
onvoorziene wijzigingen van de gegevens in deze  
cursusgids. Onze complete algemene voorwaarden  
en onze klachtenregeling vindt u op hovo.vu.nl.  
Heeft u geen toegang tot internet, dan kunt u uw  
klacht schriftelijk indienen bij HOVO Amsterdam.

Beeld- en geluidsopnames
Het maken van beeld- en geluidsopnames wordt  
niet op prijs gesteld, mede omdat het vaak als storend
wordt ervaren door de docent en medecursisten.
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