
Programma 
colleges & 
cursussen 
najaar 2021
Bibliotheken Heerlen, Meerssen, 
Roermond, Venlo, Weert

in de bibliotheek



De Limburgse bibliotheken en HOVO Limburg  
presenteren met trots een prachtig educatief  
najaars-programma in de bibliotheek, vol met  
culturele, geschiedkundige en verrassende  
onderwerpen waar iedereen aan kan deelnemen.

HOVO (Nederland) is sinds 1990 de onderwijsinstelling  

die cursussen en colleges organiseert, voor iedereen die 

zich wil verdiepen in kunst, cultuur, filosofie, geschiedenis, 

psychologie, exacte vakken en meer. Wel op academisch 

niveau, maar zonder verplichtingen en tentamens.

Samen met Cubiss en een vijftal Limburgse bibliotheken  

heeft HOVO Limburg een speciaal cursus- en college- 

programma opgesteld, dat plaatsvindt in de bibliotheek.  

De vertrouwde, vakbekwame en bevlogen docenten van 

HOVO geven vanaf september colleges en cursussen  

over actuele thema’s waarin zij excelleren.

In dit speciale programmaboekje vindt u alle aangeboden 

cursussen en colleges die gevolgd kunnen worden bij de 

bibliotheken van Heerlen/SCHUNCK, Meerssen, Roermond, 

Venlo en Weert. De HOVO docenten en bibliotheekmede-

werkers ontvangen u graag in hun gastvrije, goed ingerichte 

bibliotheken. Alle ‘HOVO in de Bibliotheek’ activiteiten zijn 

voor iedereen die interesse heeft te volgen, ook als u niet 

lid bent van de bibliotheek, en zijn niet gebonden aan 

één bibliotheek of locatie.

Achterin vindt u alle contactgegevens van de programmeurs  
bij de bibliotheken. Daar staan ook de websites vermeld voor 
aanmelden, dit gaat direct via de betreffende bibliotheek.  
Per bibliotheek en activiteit staan ook de bijkomende  
kosten en eventuele bijzonderheden vermeld.

HOVO Limburg en de Limburgse bibliotheken zien u graag 

bij één van de vele leuke, leerzame activiteiten in de bieb!

September

Cursus tuinarchitectuur geschiedenis
400 jaar The Dutch Wave
Nederlandse tuinkunst van Prins Maurits tot Piet Oudolf

Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. In de eerste twee 

colleges word je meegenomen in de intrigerende, voor velen 

vrijwel onbekende, geschiedenis van de Nederlandse tuinkunst. 

Hierbij wordt de tuinkunst geplaatst in het bredere kader, 

met uitstapjes naar architectuur, wetenschap, economie, 

levensbeschouwing èn standsbesef. Bij de derde bijeenkomst 

wordt ingegaan op het eigen karakter van tuinkunst  

in Limburg. Dit door middel van een excursie naar het  

park van kasteel Amstenrade.

Ing. Korneel D. Aschman
Adviseur groen erfgoed.

Programma

Les 1
Dinsdag 14 september
19.30 - 21.15 uur
 
Les 2
Dinsdag 21 september
19.30 - 21.15 uur
 
Excursie Kasteelpark Amstenrade
Zaterdag 25 september
13.00 uur

Hovo Limburg in de bibliotheek Hovo Limburg in de bibliotheek Heerlen / SCHUNCK

Bibliotheek  
Heerlen/ SCHUNCK

 

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  schunck.nl/agenda  



 

10 okt.  
14.00 uur
 

Themadagdeel/ dubbelcollege  
regionale geschiedenis
De Heerlense Vroedvrouwenschool
Een bewogen geschiedenis

Drs. Constance van der Putten
Historica

In de Heerlense ‘Vroedvrouwenschool’, gesticht in 1913, 

werden duizenden kinderen geboren. Opleidingsinstituut 

voor talloze vroedvrouwen, kliniek voor vrouwen en  

zuigelingen, doorgangshuis voor ‘ongehuwde moeders’...

Het verhaal van de ‘R.K. Vereniging Moederschapszorg’ is 

bepaald bewogen. Het is een verhaal van geluk én verdriet,  

waarover Constance van der Putten ook vertelde op televisie, 

onder andere bij Brandpunt.

19 nov.  
19.30 uur
 

College gezondheid
De functie van de darmen,  
van mond tot kont, van hap tot plons.  
Wetenswaardigheden van de darmen en darmbacteriën  
in gezondheid en ziekte.

Dr.ir. Jan van Wersch
Klinisch chemicus, voormalig hoofd Haematologisch lab  

Zuyderland resp. directeur trombosedienst oostelijk zuid-Limburg.

29 sep.  
19.30 uur
 

College regionale geschiedenis
Beelden in Maastricht
Het verhaal en de historische achtergrond van  
de beelden in Maastricht

Drs. Constance van der Putten 
Historica

21 okt.  
19.30 uur

Themadagdeel/ dubbelcollege  
regionale kunstgeschiedenis
Internationale topkunstenaars in Limburg.
De beeldhouwers Mathieu Kessels en Joseph Beuys vergeleken. 
Het contrast tussen traditionele kunst en vernieuwende, anti-kunst.

Dr. Jos. H. Pouls,  
Kunst en cultuurhistoricus, (ex-)docent Open Universiteit 

Centraal in dit dubbelcollege staan twee belangrijke  

kunstenaars die een relatie hadden met Limburg:  

de beeldhouwer Mathieu Kessels uit Maastricht, vermaard 

classicist in Rome, en Joseph Beuys uit de Duitse grensstreek 

met zijn in 1971 in de Peel opgevoerde kunstwerk Aktion  

im Moor.

Het college maakt in kort bestek het enorme verschil duidelijk 

tussen de academische traditie in de kunst (Kessels) en de  

afrekening daarmee door kunstenaars in de twintigste eeuw 

(Beuys). Terwijl Kessels in Rome op het hoogste niveau nieuw 

elan gaf aan de kunst van de Oudheid en de Renaissance, 

voerde Beuys (‘ieder mens is een kunstenaar’) een moeilijk 

te doorgronden theaterstukje op in een Peelmoeras bij Meijel.

De cursusdocent is zelf als onderzoeker en publicist  

bij deze onderwerpen betrokken.

Hovo Limburg in de bibliotheek MeerssenHovo Limburg in de bibliotheek Heerlen / SCHUNCK

Bibliotheek  
Meerssen

 

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  schunck.nl/agenda  

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  schunck.nl/agenda  

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliotheekmeerssen.nl/activiteiten/actueel  

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliotheekmeerssen.nl/activiteiten/actueel  



November

Hovo Limburg in de bibliotheek RoermondHovo Limburg in de bibliotheek Meerssen

Bibliotheek  
Roermond 

Cursus politiek | (cultuur)geschiedenis
Ontploffende randen van een voorbij 
wereldrijk
Oorlog in Georgië in 2008, oorlog in Oekraïne in 2014,  
burgeroorlog in Belarus 2020-2021 – Stuiptrekkingen van  
Poetins ingestorte wereldmacht van de Sovjetunie.

Dr. Peter van Nunen
Ruslanddeskundige 

Aan de randen van het oude ingestorte Sovjetrijk probeert 

de bevolking van nieuwe autonome staten haar eigen weg 

te kiezen voor een vrije en onafhankelijke toekomst. In het 

Moskouse Kremlin wordt echter anders gedacht over de 

toekomst van dat “nabije buitenland” en zowel Georgië  

als Oekraïne en Belarus hebben gemerkt dat de weg  

naar werkelijke onafhankelijkheid van Moskou niet  

eenvoudig zal zijn. In drie aparte colleges worden de recente 

gebeurtenissen in een bredere historische context geplaatst.

Programma

HOVO college | Deel 1
Maandag 8 november | 19.30 uur
Ontploffende randen van een voorbij wereldrijk. 

Oorlog in Georgië in 2008, oorlog in Oekraïne  

in 2014, burgeroorlog in Belarus 2020-2021 –

stuiptrekkingen van Poetins ingestorte wereldmacht 

van de Sovjetunie. | Peter van Nunen | I.k.v. NL Leest

 
HOVO college | Deel 2
Maandag 15 november | 19.30 uur
Ontploffende randen van een voorbij wereldrijk. 

Peter van Nunen | I.k.v. NL Leest

 
HOVO college | Deel 3
Maandag 22 november | 19.30 uur
Ontploffende randen van een voorbij wereldrijk. 

Peter van Nunen | I.k.v. NL Leest

27 okt.  
10.00 - 11.00 uur
 

College politiek
Noord-Korea, het raadsel.
Noord-Korea voor niet-bezoekers verklaard

Ing. Klaas Damhof
Noord-Korea kenner, reiziger en watcher

Noord-Korea is niet wat we denken dat het is: ook al is het 

een gesloten land, toch neemt het volop deel aan mondiale 

communicatie, mondiale handel en mondiale trends.

 

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliotheekmeerssen.nl/activiteiten/actueel  

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliorura.nl/activiteiten  

8 dec.  
10.00 - 12.00 uur

Themadagdeel/ Dubbel college   
wetenschap | filosofie
Is de zorg om privacy in het  
informatietijdperk terecht?
Een filosofische analyse over Big Data en Privacy.

Dr. Thieu Kuijs  
Wetenschapsfilosoof

In dit tijdperk van Big Data, artificiële intelligentie en 

algoritmes maken we ons steeds meer zorgen over onze 

privacy. In dit college bekijken we de impact van het  

informatietijdperk op de privacy en gaan we na of  

onze zorgen terecht zijn.

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliorura.nl/activiteiten  



November

Hovo Limburg in de bibliotheek VenloHovo Limburg in de bibliotheek Roermond

Bibliotheek  
Venlo 

Cursus literatuur
Ophef door een boek
Spraakmakende klassiekers met invloed op  
maatschappelijke veranderingen.

Dr. Liesbeth Vonhögen-Geertsema
Neerlandicus  

Er zijn boeken die nu tot de literaire canon worden  

gerekend en die ooit een belangrijke rol hebben  

gespeeld in maatschappelijke kwesties. 

Hoe hebben deze boeken het denken over bijvoorbeeld 

slavernij, politieke onderdrukking en wetenschappelijke 

experimenten beïnvloed?  Uncle Tom’s Cabin van Harriet 

Beecher Stowe speelde een belangrijke rol bij de afschaffing 

van de slavernij.  In welke tijd schreef Stowe haar boek en 

hoe lezen we het nu? Hoe verhoudt deze roman zich tot 

Beminde van Toni Morrison?

In deze cursus van drie sessies staat telkens een  

klassiek werk over een controversiële kwestie centraal. 

Deze klassieker zal met een roman over hetzelfde thema  

in dialoog worden geplaatst.

Programma

Cursus literatuur | Deel 1
Vrijdag 12 nov. | 10.00-12.00 uur
 
Cursus literatuur | Deel 2
Vrijdag 19 nov. | 10.00-12.00 uur
 
Cursus literatuur | Deel 3
Vrijdag 26 nov. | 10.00-12.00 uur

College regionale kunstgeschiedenis in het 
kader van tweehonderdste sterfdag van 
Napoleon (1769-1821)
De gebroeders Kessels, gevlucht voor 
Napoleon uit Limburg en wereldberoemd 
geworden in het buitenland. 
Twee unieke kunstenaars uit Limburg: Hendrik Kessels als 
bouwer van chronometers in Altona en Mathieu Kessels als 
neoclassicistisch beeldhouwer in Rome. 

Dr. Jos. H. Pouls,  
Kunst en cultuurhistoricus, (ex-)docent Open Universiteit 

 

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliorura.nl/activiteiten  

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliotheekvenlo.nl/agenda/agendaoverzicht  
6 okt.  
19:30 - 21:30 uur | Podiumzaal Bibliotheek Venlo



3 nov. 
 

Hovo Limburg in de bibliotheek Venlo Hovo Limburg in de bibliotheek Venlo

 
 

Een verdiepingscollege culinaire-,  
interieur-, architectuurgeschiedenis
Cuypers’ Déjeuner op chateau  
Haarzuylen anno 1893
In het kader van het Cuypers Jaar 2021 (architect Pierre  
Cuypers 1827 -1921) toont het Limburgs Museum Venlo  
een overzicht van zijn werk. 

De architect Pierre Cuypers organiseert binnen 36 uur  

een déjeuner voor zijn opdrachtgever baron Van Zuylen 

van Nijevelt.

Drs. Marleen Willebrands,  
Neerlandicus en culinair historicus

Drs. Ineke Beeling, 
Interieur architectuur historicus

Op 3 juli 1893 komt baron van Zuylen van Nijevelt met 

zijn gezelschap over uit Parijs om de restauratie van zijn 

kasteel de Haar door de Limburgse architect Cuypers te 

inspecteren. Cuypers heeft de taak om binnen 36 uur de 

vertrekken die net klaar zijn in te richten. Hij doet dit met 

behulp van meubelen, decoratie en tafelgoed van ondermeer 

de Utrechtse Winkel van Sinkel en het Amsterdamse Focke 

en Meltzer. De heer Kock van Hotel Pays Bas in Utrecht 

verzorgt met zijn staf het déjeuner. De menukaart toont 

een tiengangendiner, waarin de invloed van klassieke 

Franse topkoks is te zien, waaronder Jules Gouffé,  

een leerling van Antoine Carème. 

Culinair historicus Willebrands gaat in op de finesses  

van het déjeuner. Kunsthistoricus Beeling vertelt over  

de inrichting van de zaal, de gasten en hun kleding.

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliotheekvenlo.nl/agenda/agendaoverzicht  19:00 - 22:00 uur (2.5 uur met 0.5 uur pauze)  
Podiumzaal Bibliotheek Venlo



December  

Hovo Limburg in de bibliotheek WeertHovo Limburg in de bibliotheek Venlo

Bibliotheek  
Weert 

Programma

1 dec. Constance van de Putten  
19:30 - 21:30 uur  
Podiumzaal Bibliotheek Venlo 
Algemene geschiedenis 18e eeuw
 
8 dec. Ineke Beeling
19:30 - 21:30 uur 
Podiumzaal Bibliotheek Venlo  
Directe leefomgeving 18e eeuw
 
15 dec. Jan Ezendam  
19:30 - 21:30 uur 
Plaats NTB (ivm vleugel die nodig is) 
Muziekontwikkeling 18e eeuw

Cursus
De 18e eeuw.. een kennismaking
Algemene geschiedenis, (interieur)architectuur-,  
kostuum- en muziekgeschiedenis.

Verdiepingscursus bij de tentoonstelling “De vergeten  

prinsessen van Thorn” in het Limburgs Museum te Venlo 

van 3 oktober 2021 tot 3 april 2022

In deel één vertelt historicus drs. Constance van  
der Putten over een eeuw propvol ontwikkelingen en  

gebeurtenissen die vaak haaks op elkaar lijken te staan:  

de 18e eeuw staat te boek als de eeuw van de Rede, van 

de Verlichting, maar ook van onredelijke successieoorlogen, 

van absoluut regerende, onscrupuleuze vorsten, die dan 

wel weer getooid zijn met de titel ‘verlicht despoot’, en is 

de eeuw die eindigde in een staat van revolutie. 

In deel twee neemt kunsthistoricus drs. Ineke Beeling  

u mee naar de directe leefomgeving van de 18e eeuw.  

Wat waren de bouwstijlen, wat waren de snel opeenvolgende 

modes voor interieurs en kleding? Barok, rococo en neo 

classicisme komen aan de orde.

In deel drie vertelt conservatorium docent drs. Jan Ezendam 

over de ontwikkelingen in de muziek gedurende de 18e eeuw. 

Met name de stijlomwenteling van Barok naar Klassiek met 

componisten als Bach, Händel, Scarlatti, Haydn, Mozart, 

Beethoven. De docent begeleidt zijn verhaal met  

muziekstukken op de vleugel en filmfragmenten.

21 okt.  
20.00 – 21.30 uur
 

College wetenschap
De Einstein Telescoop: zwaartekrachtgolven 
en zwarte gaten meten in Limburg
Revolutionaire wetenschap in onze provincie

Drs. Servé Vaessen
Wetenschapsjournalist

Wat zijn zwaartekrachtgolven en hoe ontstaan zij?

Wat leren zwaartekrachtgolven ons over het heelal?

Hoe gaat de Einstein Telescoop zwaartekrachtgolven meten?

Waarom is Zuid-Limburg een geschikte vestigingslocatie  

voor de Einstein Telescoop? 

Waarom Limburg en Nederland alles op alles moeten zetten 

om de Einstein Telescoop binnen te halen. 

16 nov.   
20.00 – 22.00 uur
 

Dubbelcollege politiek naar  
aanleiding van Grand Hotel Europa  
door Ilja Leonard Pfeijffer
Gaat Europa ten onder?
De moeizame verhouding tussen economische eenwording  
en culturele diversiteit.

Prof. dr. H.C.G. (Huub) Spoormans
Em. Hoogleraar Rechtswetenschappen bij de Open  

Universiteit, oorspronkelijk opgeleid als politicoloog  

aan de Radboud Universiteit.

In Grand Hotel Europa beschrijft Ilja Leonard Pfeijffer Europa, 

ooit een jonge nymf door Zeus ontvoerd, nu als een oude 

vrouw. Zij leeft in de vergane glorie van haar Grand Hotel 

en is op sterven na dood. Maar is de aankondiging van 

haar dood niet te voorbarig? Prof. Spoormans maakt  

een balans op. 

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliotheekvenlo.nl/agenda/agendaoverzicht  

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliocenter.nl/hovo  

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliocenter.nl/hovo  



Bibliotheek Heerlen/ SCHUNCK
Programmeur: Eugene van Loo
eugene.van.loo@schunck.nl

Bezoekadres:

Bongerd 18

6411JM Heerlen

T 045 577 22 25

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  schunck.nl/agenda  

 

Bibliotheek Meerssen
Programeur: Claudia Gulikers
c.gulikers@bibliotheekmeerssen.nl 

Bezoekadres:

Pastoor Dominicus Hexstraat 16a, 

6231 HG Meerssen

T 043 364 24 11 

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliotheekmeerssen.nl/activiteiten/actueel  

 

Bibliotheek Roermond/ Bibliorura 
Programmeur: Ivo Wiermans
wiermans@bibliorura.nl

Bezoekadres:

Neerstraat 11-13

6041KA Roermond

T 0475 519 000

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliorura.nl/activiteiten  

Bibliotheek Venlo
Programmeur: Lucas Bremmers
lbremmers@bibliotheekvenlo.nl

Bezoekadres:

Begijnengang 2

5911 JL Venlo

T 077 206 30 18 

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliotheekvenlo.nl/agenda/agendaoverzicht  

 

Bibliotheek Weert/Bibliocenter
Programmeur: Bep Bocken
b.bocken@bibliocenter.nl

Bezoekadres:

Wilhelminasingel 250

6001GV Weert

T 088 2432040

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliocenter.nl/hovo  

Hovo Limburg in de bibliotheek LimburgHovo Limburg in de bibliotheek Weert

Contactgegevens   
bibliotheken 
t.b.v. HOVO/bibliotheken programma najaar 2021.

November

 

Overzichtscursus architectuurgeschiedenis
Panorama van de westerse bouwkunst. 
Een proces van navolging sinds de klassieke oudheid?

Dr. Anton van Hooff
Oudhistoricus

Dr. Jos. H. Pouls 
Kunst en cultuurhistoricus, (ex-)docent Open Universiteit

Aan de hand van architectonische basiselementen (rechthoek, 

boog, gewelf, koepel) wordt in de eerste twee sessies door 

historicus dr. Anton van Hooff de geschiedenis van de 

bouwkunst vanaf de Griekse oudheid tot onze tijd gevolgd 

in het voortdurende proces van navolging (Imitatio) en 

wedijver (aemulatio).

In deel drie van de cursus vertelt dr. Jos Pouls over  

twee iconen van de hedendaagse sacrale architectuur: 

Eeuwige balans in een abdij in Vaals en mystieke leegte  

in een veldkapel in de Eifel. 

Programma

4 nov. Anton van Hooff  
20.00 – 22.00 uur - Architectuur
 
11 nov. Anton van Hooff
20.00 – 22.00 uur - Architectuur
 
18 nov. Jos Pouls  
20.00 – 22.00 uur - Architectuur

  Agenda, aanmelden, meer informatie:  

  bibliocenter.nl/hovo  




