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U3L heet u welkom
U3L staat voor Leven Lang Leren. We verzorgen een breed scala aan colleges
en lezingen op het gebied van beginnend hoger onderwijs. Voor menigeen is een
cursus een plezierige manier om kennis te verwerven, nieuwe inzichten op te
doen, of juist kennis bij te spijkeren. Daarnaast is het ook een plek voor boeiende
ontmoetingen en nieuwe ontdekkingen.
Deze brochure geeft een overzicht van programma 2022-2023. We hopen dat u
in het aanbod een interessante en inspirerende cursus kunt ontdekken.
Inschrijven
Inschrijven voor één of meer colleges doet u bij voorkeur via de website U3L.nl.
Kunt of wilt u zich niet aanmelden via deze website dan kunt u zich aanmelden per
e-mail of brief, hiervoor rekenen we € 15,00 extra aan administratiekosten. Stuur
een e-mail of brief met daarin uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, de
cursustitel(s), de cursuscode(s), uw bankrekeningnummer en een
accoordvermelding voor automatische incasso van het collegegeld aan
adm@U3L.nl of aan Van Pallandtmarke 101, 8016CV, Zwolle.

een Leven Lang Leren

Wijzigingen voorbehouden
Deze gids is met zorg samengesteld. Het is echter denkbaar dat er door
omstandigheden wijzigingen optreden. Mocht u een verschil constateren tussen
informatie in deze gids en de gegevens die u op de website vindt, dan mag u
ervan uitgaan dat de gegevens op de website actueel en juist zijn. Ook nieuw
aanbod zult u alleen op de website aantreffen. Wilt u van wijzigingen op de hoogte
blijven, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via de website U3L.nl.
U3L
U3L stelt het cursusprogramma samen, huurt locaties en waar nodig
hulpmiddelen en catering. De docent is hoofdverantwoordelijk voor inhoud en
presentatie van de cursus, de verhuurder is verantwoordelijk voor de aan U3L
toegezegde diensten.
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Enschede

Kunst en cultuur

Enschede Mens en maatschappij

De Geschiedenis van de
Jazz

Onze omgang met de oorlog
- en ander pijnlijk verleden

Maak kennis met de rijkdom van deze
invloedrijke muziek en haar intrigerende
geschiedenis. De collegereeks sluit af
met een live concert! Jazz is een
invloedrijke muzieksoort met een
intrigerende geschiedenis. Deze
collegereeks geeft inzicht in de
historische ontwikkeling van deze
veelzijdige en interessante kunstvorm
vanaf haar ontstaan begin 20e eeuw tot
heden.

Twee jaar geleden heeft premier Rutte
excuses aangeboden voor de collaboratie
van de Nederlandse staat met de
nazibezetter bij de deportatie van de
joden. Laat, maar beter laat dan nooit - of
te laat, want inmiddels gratuit? En hoe
gaan wij om met andere pijnlijke
hoofdstukken uit het nationale verleden?
Docent: Thomas Von der Dunk
Duur: 1 college van ca. 5 uur incl. pauze

Docent: mr. Tibor Elferink
Duur:
4 colleges van ca. 2 uur incl. pauze

een Leven Lang Leren

Locatie:
Bibliotheek Enschede Pijpenstraat 15

Locatie:
Bibliotheek Enschede Pijpenstraat 15
Collegedag:
Donderdag 17 november 2022
Collegetijden: 10:30 tot 15:30

Collegedagen: vr 10-17-24-31 mrt 2023

Uw bijdrage: € 80

Collegetijden: 10:00 tot 12:00

Cursusnummer: EN22-22

Uw bijdrage: € 140
Cursusnummer: EN23-03
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Enschede Mens en maatschappij

Hengelo

Wijzer over
waterschapswerk

Pasen en Pinksteren op één
dag? Nee dus ...

Water, het is overal om ons heen en we
hebben er allemaal mee te maken.
Schoon water in rivieren en beken, te
weinig water in perioden van droogte of te
veel water als het lange tijd hard regent.
Waterschap Vechtstromen draagt in
Twente, Noordoost-Overijssel en
Zuidoost-Drenthe de zorg voor drie
hoofdtaken; schoon, veilig, voldoende
water.

Pasen en Pinksteren zijn aanvankelijk
oogstfeesten van Israël. In de loop der
eeuwen zijn daar inhoudelijk feesten aan
toegevoegd, zowel binnen het joodse
geloof, als in de christelijke kerk. Vanuit
de oorspronkelijke feesten gaan we een
beeld krijgen van deze feesten.In drie
lezingen gaan we dit onderzoeken.
Docent: ds.drs. Frans Wiersma

Docent:

Duur:
3 colleges van ca. 2 uur incl. pauze

Duur:
3 colleges van ca. 2 uur incl. pauze

Locatie: Museum Hengelo Beekstraat 51

Locatie: RWIZ Lonnekerbrugstraat 175
Collegedagen: do 16-23 feb 9 mrt 2023

een Leven Lang Leren

Filosofie en religie

Collegetijden: 10:00 tot 12:00
Uw bijdrage: € 30

Collegedagen: di 28 mrt 4-11 apr 2023
Collegetijden: 14:00 tot 16:00
Uw bijdrage: € 105
Cursusnummer: HE23-04

Cursusnummer: EN23-01
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Hengelo

Geschiedenis

Grote Middeleeuwers

Wanneer het zich laat aanzien dat de
wereld toch niet zal vergaan, slaat de
stemming in Europa na het jaar 1000
radicaal om. Na de millenniumwisseling
ontstaat een nieuw elan. Dit schept een
vruchtbaar klimaat voor een andere
tijdgeest, een nieuw bewustzijn met felle
overtuigingen en onstuimige
gebeurtenissen.
Docent: drs. Gregor Dijkhuis
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie: Museum Hengelo Beekstraat 51
Collegedagen:
di 13-20-27 sep 4-11 okt 2022
Collegetijden: 13:30 tot 15:30

een Leven Lang Leren

Uw bijdrage: € 175
Cursusnummer: HE22-23

Hengelo

Geschiedenis

Reizen naar God

In veel culturen worden bijzondere
krachten toegedicht aan bepaalde
bomen, rivieren, stenen.Om
uiteenlopende beweegredenen wil men
heilige plaatsen te bezoeken en zich
verbinden met de heilzame krachten van
die mystieke plek. Ook in de
middeleeuwen komen om die reden
pelgrimsstromen op gang.Deze cursus
van vijf bijeenkomsten van 2 uur gaat
over pelgrims, pelgrimstochten en
pelgrimsoorden.
Docent: drs. Gregor Dijkhuis
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie: Museum Hengelo Beekstraat 51
Collegedagen:
di 25 okt 1-8-15-22 nov 2022
Collegetijden: 13:30 tot 15:30
Uw bijdrage: € 175
Cursusnummer: HE22-24
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Hengelo

Geschiedenis

Sicilië - Schoonheid en
Tragiek

Sicilië, in het hart van de Middellandse
Zee, is eeuwenlang een politiek en
cultureel centrum geweest. Feniciërs,
Grieken, Romeinen, Arabieren,
Normandiërs: opeenvolgende golven van
beschaving maakten het eiland tot een
smeltkroes van culturen die is terug te
vinden in de bouwwerken, in de kunst, in
het eten en in de taal.

Hengelo

Geschiedenis

J.J. Rousseau Over
authenticiteit, opvoeding en
politiek

De romantiek was niet alleen een ‘Duitse
affaire’ (R. Safranski). Want JeanJacques Rousseau is onmiskenbaar een
van de hoofdfiguren van deze filosofische
stroming die van zo grote invloed is
gebleken.In deze cursus komen werken
aan bod ter kennismaking met de
civilisatie-kritiek en politieke filosofie van
Rousseau.

Docent: drs. Gregor Dijkhuis
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie: Museum Hengelo Beekstraat 51

een Leven Lang Leren

Collegedagen:
di 7-14-21 feb 7-14 mrt 2023
Collegetijden: 13:30 tot 15:30
Uw bijdrage: € 175
Cursusnummer: HE23-01

Docent: dr.mr. Jaap Gruppelaar
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie: Museum Hengelo Beekstraat 51
Collegedagen:
wo 8-15-22 feb 8-15 mrt 2023
Collegetijden: 10:00 tot 12:00
Uw bijdrage: € 175
Cursusnummer: HE23-02
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Hengelo

Kunst en cultuur

Hengelo

Kunst en cultuur

Veelzijdig Amerika

Rondom Kerst

De collegereeks geeft een goed overzicht
van de ontwikkeling van de Amerikaanse
schilderkunst in de 20e en 21e eeuw.
Voor de Tweede Wereldoorlog was het
realisme kenmerkend voor de
schilderkunst maar vanaf de jaren vijftig is
er sprake van een diversiteit aan stijlen.

De oorsprong van vele
kerstvoorstellingen ligt in de
evangelieverhalen. Uit Lucas 2:1-22 en
Mattheus 2:1-12 krijgen we een aardig
beeld van de manier waarop men dacht
dat Maria zwanger was geworden, en hoe
en waar de geboorte van Christus had
plaatsgevonden. Veel details staan niet in
de Bijbel, maar worden aan de hand van
beeldmateriaal verder uitgelicht.

Docent: drs. Maria Driessen

een Leven Lang Leren

Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie: Museum Hengelo Beekstraat 51

Docent: drs. Jeanne van der Stappen

Collegedagen:
do 6-13-27 okt 3-10 nov 2022

Duur:
4 colleges van ca. 2 uur incl. pauze

Collegetijden: 13:30 tot 15:30

Locatie: Museum Hengelo Beekstraat 51

Uw bijdrage: € 175

Collegedagen: wo 9-16-23-30 nov 2022

Cursusnummer: HE22-27

Collegetijden: 14:00 tot 16:00
Uw bijdrage: € 140
Cursusnummer: HE22-25
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Hengelo

Kunst en cultuur

Dames met klasse

Aan Margaretha van Oostenrijk en aan
haar stief- grootmoeder Margareta van
York – Dames met Klasse – is deze
cursus gewijd met als onderwerpen:
1. Van de Bourgondiërs naar de
Habsburgers
2. Dames met klasse: Margareta van
York & Margaretha van Oostenrijk
3. Kunstenaars aan het Mechelse Hof.
Praalgraven in Brou.

Docent: drs. Jeanne van der Stappen
Duur:
3 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie: Museum Hengelo Beekstraat 51

een Leven Lang Leren

Collegedagen: wo 15-22-29 mrt 2023

Hengelo

Mens en maatschappij

De prikkelende kijk op de
economie

In vier colleges bespreken we een aantal
actuele economische ontwikkelingen die
met enige regelmaat in de diverse media
worden besproken. Vaak leidt dat tot
onbegrip en misverstanden in het
publieke debat. In deze vier colleges
wordt u daarover in hoofdlijnen
“bijgepraat” over Economische
mythes, Wat veroorzaakt inflatie?, Wij
sparen teveel en De staatsschuldfobie.
Docent: Hemmo Plas
Duur:
4 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie: Museum Hengelo Beekstraat 51

Collegetijden: 14:00 tot 16:00

Collegedagen:
wo 26 okt 2-9-16 nov 2022

Uw bijdrage: € 105

Collegetijden: 10:00 tot 12:00

Cursusnummer: HE23-03

Uw bijdrage: € 140
Cursusnummer: HE22-26
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Zwolle

Filosofie en religie

J.J. Rousseau Over
authenticiteit, opvoeding en
politiek

De romantiek was niet alleen een ‘Duitse
affaire’ (R. Safranski). Want JeanJacques Rousseau is onmiskenbaar een
van de hoofdfiguren van deze filosofische
stroming die van zo grote invloed is
gebleken.In deze cursus komen werken
aan bod ter kennismaking met de
civilisatie-kritiek en politieke filosofie van
Rousseau.

Zwolle

Filosofie en religie

De Oekraïne oorlog en de
Russisch Orthodoxe kerk

De oorlog in Oekraïne staat op dit
moment helemaal in de belangstelling,
ook bij U3L. Maar één aspect is minder
belicht geweest, namelijk de rol die religie
daarbij speelt. President Poetin en
patriarch Kirill van de RussischOrthodoxe Kerk trekken samen op. De
kerkleider steunt vierkant het
oorlogsbeleid van de president. Hoe kan
dat? Hoe komt dat?
Docent: Karel Blei

Docent: dr.mr. Jaap Gruppelaar
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze

een Leven Lang Leren

Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen:
wo 28 sep 5-12-26 okt 2 nov 2022
Collegetijden: 10:00 tot 12:00

Duur:
3 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen: wo 28 sep 5-12 okt 2022
Collegetijden: 14:00 tot 16:00
Uw bijdrage: € 105
Cursusnummer: ZW22-39

Uw bijdrage: € 175
Cursusnummer: ZW22-35
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Zwolle

Filosofie en religie

Eigen gelijk eerst, over
politiek, moraal en heilige
huisjes

Burgers maken zich zorgen over de
toenemende polarisatie in de
samenleving; in Nederland maar ook
daarbuiten. Deze polarisatie zou leiden
tot een maatschappij waarin het
samenleven plaats heeft gemaakt voor
vormen van tribalisme, waarbij mensen
zich niet meer identificeren met de
samenleving als geheel, maar met de
groep waar men zich deel van voelt.
Docent: drs. Edward Van der Tuuk
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze

een Leven Lang Leren

Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen:
ma 3-10-24-31 okt 7 nov 2022

Zwolle

Filosofie en religie

Driestromenland, 3, Joden,
christenen en moslims

De gezamenlijke geschiedenis van
Joden, christenen en moslims vanaf de
kruistochten – en daarbinnen de
ontmoeting tussen Franciscus en de
sultan van Egypte – tot en met de
Reformatie onder Martin Luther.
Docent: Alex Van Heusden
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen:
wo 5-12-26 okt 2-9 nov 2022
Collegetijden: 14:00 tot 16:00
Uw bijdrage: € 175
Cursusnummer: ZW22-37

Collegetijden: 11:00 tot 13:00
Uw bijdrage: € 175
Cursusnummer: ZW22-31
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Zwolle

Filosofie en religie

Perspectieven op geluk:
over genieten,
zelfontplooiing, zingeving en
liefde

Volgens het World Happiness Report
staat het bruto nationaal geluk van de
Nederlanders in de top 5. Toch krijgt
meer dan een kwart van de volwassenen
ooit in hun leven te maken met een
depressie en stijgt het gebruik van antidepressiva al jaren. Hoe rijmen we dit?
En wat is geluk eigenlijk?
Docent: drs. Edward Van der Tuuk
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze

een Leven Lang Leren

Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen:
di 21 feb 14-21-28 mrt 4 apr 2023
Collegetijden: 11:00 tot 13:00
Uw bijdrage: € 175
Cursusnummer: ZW23-05

Zwolle

Filosofie en religie

De levenskunst van
dankbaar, wijs en liefdevol
oud worden

Lukt het ons, om met alles wat we in ons
leven hebben meegemaakt, onze laatste
(derde) levensfase wijs, tevreden en
liefdevol naar onszelf en anderen te
leven? En kunnen we op ons sterfbed
dankbaar ons leven loslaten – of
teruggeven aan de Schepper of de
Stroom van het leven (hoe we dat ook
zien)?
Docent: drs. Bram Bregman
Duur:
4 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen:
wo 22 feb 8-15-22 mrt 2023
Collegetijden: 14:00 tot 16:00
Uw bijdrage: € 140
Cursusnummer: ZW23-06
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Zwolle

Geschiedenis

Zwolle

Geschiedenis

Strijd in het Midden-Oosten

Middeleeuwse zomer

Het werd ooit het Morgenland genoemd.
Of de Levant, “het land waar de zon
opkomt”. Het gebied ten oosten van de
Middellandse Zee, dat wij aanduiden met:
het Midden-Oosten. De Levant is al
duizenden jaren het kruispunt bij uitstek
van volkeren, godsdiensten en culturen.
Hier liepen handelswegen van oost naar
west, trokken karavanen van zuid naar
noord

Rond het jaar 1000 verandert het klimaat:
er breekt een warmteperiode aan. Dat
geschenk van de natuur luidt een tijdperk
in van nieuwe levenskracht en
vooruitgang. Energie, strijdlust en
vernieuwing maken de Hoge
Middeleeuwen (1000-1300) tot een tijd
die bruist van de vitaliteit. Een
bloeiperiode van groei, expansie, en
sociale en culturele veranderingen.

Docent: drs. Gregor Dijkhuis
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

een Leven Lang Leren

Collegedagen:
ma 12-19-26 sep 3-10 okt 2022
Collegetijden: 13:30 tot 15:30

Docent: drs. Gregor Dijkhuis
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

Uw bijdrage: € 175

Collegedagen:
ma 24-31 okt 7-14-21 nov 2022

Cursusnummer: ZW22-41

Collegetijden: 13:30 tot 15:30
Uw bijdrage: € 175
Cursusnummer: ZW22-42
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Zwolle

Geschiedenis

As jy mooi luister, sien jy
meer: van verborgen
verhalen en leven in
apartheid naar de dialoog
van nu

Zuid-Afrika het land van de apartheid, is
voor velen een vakantieland geworden.
Mathilde Stam, geboren en getogen in de
Kalahari en de Karoo (het land van de
grote dorst) in Zuid-Afrika. Ze kijkt terug
naar Zuid-Afrika van vroeger en haar
historie in de 17e en 18e eeuw, de Grote
Trek en Boerenoorlogen in de 19e eeuw.
Docent: Mathilde Stam
Duur: 1 college van ca. 2 uur incl. pauze

een Leven Lang Leren

Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

Zwolle

Geschiedenis

Reizen naar God

In veel culturen worden bijzondere
krachten toegedicht aan bepaalde
bomen, rivieren, stenen.Om
uiteenlopende beweegredenen wil men
heilige plaatsen te bezoeken en zich
verbinden met de heilzame krachten van
die mystieke plek. Ook in de
middeleeuwen komen om die reden
pelgrimsstromen op gang.Deze cursus
van vijf bijeenkomsten van 2 uur gaat
over pelgrims, pelgrimstochten en
pelgrimsoorden.
Docent: drs. Gregor Dijkhuis
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

Collegedag: Vrijdag 4 november 2022

Collegedagen:
ma 6-13-20 feb 6-13 mrt 2023

Collegetijden: 10:00 tot 12:00

Collegetijden: 13:30 tot 15:30

Uw bijdrage: € 47.5

Uw bijdrage: € 175

Cursusnummer: ZW22-43

Cursusnummer: ZW23-07
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Zwolle

Geschiedenis

Grensland Oekraïne: een
geschiedenis in het hart van
Europa

In februari 2022 stond Oekraïne plots in
onze aandacht. Wie meer wil begrijpen
over de achtergronden van deze door
Rusland begonnen oorlog moet de
geschiedenis in duiken: Uit Poetins
‘oorlogsverklaring’ mogen we opmaken
dat geschiedenis en verschillende
interpretaties daarvan in Oekraïne en
Rusland ook onderdeel zijn van het
conflict
Docent: dr. Nicolaas Kraft van Ermel MA
Duur:
4 colleges van ca. 2 uur incl. pauze

een Leven Lang Leren

Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

Zwolle

Kunst en cultuur

Vier steden, twee werelden

De Verenigde Staten en Europa, twee
werelddelen, werelden van verschil… en
overeenkomst. Aan de hand van vier
grote steden in twee verschillende
eeuwen, namelijk de 19e en 21e,
verbeeldt en vergelijkt deze cursus
ruimtelijke ontwikkelingen met elkaar.
Wat gebeurde er met de armen en rijken
in de stad? Wat beoogden de
machthebbers met hun stedelijke
plannen?
Docent: Paul Kurstjens
Duur:
4 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
De Groote Sociëteit Zwolle Koestraat 8
Collegedagen:
do 6-13-27 okt 3 nov 2022

Collegedagen:
vr 24 feb 10-17-24 mrt 2023

Collegetijden: 10:30 tot 12:30

Collegetijden: 10:00 tot 12:00

Uw bijdrage: € 140

Uw bijdrage: € 140

Cursusnummer: ZW22-40

Cursusnummer: ZW23-08
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Zwolle

Kunst en cultuur

Zwolle

Kunst en cultuur

Vier bijzondere culturele
vrouwen, deel 1

Robert Schumann en Jean
Paul

Al jaren wordt er door Lisette aandacht
geschonken aan bijzondere culturele
vrouwen. Dit najaar aandacht voor weer
vier bijzondere vrouwen: Het leven en
werk van Agnes Martin (1912-2004),
Vivian Maier (1926-2009), Louise
Bourgeois (1911-2010) en Niki de Saint
Phalle (930-2002).

Veel van wat de vroege pianomuziek van
Robert Schumann – die als de
romantische muziek bij uitstek kan
worden beschouwd – bijzonder maakt,
blijkt te kunnen worden teruggevoerd op
invloeden uit de letterkunde. In deze korte
cursus zullen karakteristieken van het
werk van Paul in deze vier
gerenommeerde werken in de West
Europese pianoliteratuur worden
nagegaan.

Docent: drs. Lisette le Blanc
Duur:
4 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

een Leven Lang Leren

Collegedagen: vr 7-14-28 okt 4 nov 2022
Collegetijden: 10:00 tot 12:00
Uw bijdrage: € 140
Cursusnummer: ZW22-44

Docent: dr. Marcel Zwitser
Duur:
2 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
De Groote Sociëteit Zwolle Koestraat 8
Collegedagen: ma 7-21 nov 2022
Collegetijden: 10:00 tot 12:00
Uw bijdrage: € 70
Cursusnummer: ZW22-30
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Zwolle

Kunst en cultuur

Dichter bij dichters

In deze cursus lezen wij werk van vier
Nederlandstalige dichters. Er is ook
aandacht voor de levensgeschiedenis
van de dichters en voor de invloed die
van het werk uitging. Muzikale
fragmenten verlevendigen de
kennismaking met de gedichten.
Docent: dr. Jan Peter Schouten
Duur:
4 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen: di 7-14-21 feb 7 mrt 2023
Collegetijden: 13:30 tot 15:30
Uw bijdrage: € 140

een Leven Lang Leren

Cursusnummer: ZW23-04

Zwolle

Kunst en cultuur

Vier bijzondere culturele
vrouwen, deel 2

In deze cyclus aandacht voor vier
bijzondere culturele vrouwen, te
weten:Vanessa Bell (1879-1961),
designer en zus van Virginia Woolf,
Leonora Carrington (1917-2011), schilder
en schrijver van Britse afkomst, Edith
Auerbach (1899-1994), een Joodse
kunstenares uit Duitsland, Sonia
Delaunay (1885-1979), een Oekraïense
Joodse kunstenaar.

Docent: drs. Lisette le Blanc
Duur:
4 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen:
vr 24 feb 10-17-24 mrt 2023
Collegetijden: 10:00 tot 12:00
Uw bijdrage: € 140
Cursusnummer: ZW23-09
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Mens en maatschappij

Mensenrechten

De weg naar het hart

Inleiding tot begrip en toepassing van
mensenrechten, aan de hand van
dagelijkse gebeurtenissen en de
ontwikkelingen in Europa. Mat name zal
ook worden ingegaan op de belangrijkste
uitspraken van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens in Straatsburg.

De westerse filosofie is ontstaan uit een
mengelmoes van tal van culturen.
Filosofie gaat om een proces van wakker
worden uit de zelfgekozen onmondigheid.
Met filosoferen wordt niet alleen dat
proces tussen de oren bedoeld dat we
denken noemen, filosoferen is ook zien,
horen, voelen, willen en spreken. We
oefenen we in zien, horen, voelen, willen,
spreken.

Docent: Bert Maan
Duur:
3 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen: di 20 sep 4-11 okt 2022
Collegetijden: 10:00 tot 12:00
Uw bijdrage: € 105
Cursusnummer: ZW22-33

een Leven Lang Leren

Zwolle

Docent: Rinus van Warven
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen:
wo 5-12-26 okt 2-9 nov 2022
Collegetijden: 13:30 tot 15:30
Uw bijdrage: € 175
Cursusnummer: ZW22-38
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Zwolle

Mens en maatschappij

Archeologie in Overijssel

Een cursus archeologie in drie delen: hoe
woonde de mens in het verleden; wat
vertellen vondsten ons over de plek en de
mens. Tot slot waar blijven de vondsten
en de documentatie na een opgraving? In
het provinciaal archeologisch depot van
Overijssel. Het laatste cursusonderdeel
bestaat uit een bezoek aan het depot in
Deventer.

Docent: Suzanne Wentink

Mens en maatschappij

Ernstige ziekte in je leven,
en dan?

In deze cursus wordt aandacht gegeven
aan de veranderingen die optreden in
psychologische en sociale zin wanneer
iemand te maken krijgt met een ernstige
of chronische ziekte. Ziekte heeft in
verschillende levensfasen andere
gevolgen, zowel voor de patiënt als voor
de mensen eromheen. We bespreken
o.a. verschillende manieren waarop
mensen ziek zijn kunnen integreren in
hun leven.

Duur:
3 colleges van ca. 2 uur incl. pauze

Docent: drs. Etje Verhagen

Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze

Collegedagen: di 25 okt 1-8 nov 2022

Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

Collegetijden: 10:00 tot 12:00

een Leven Lang Leren

Zwolle

Uw bijdrage: € 105

Collegedagen:
di 25 okt 1-8-15-22 nov 2022

Cursusnummer: ZW22-32
Collegetijden: 14:00 tot 16:00
Uw bijdrage: € 175
Cursusnummer: ZW22-34
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Zwolle

Mens en maatschappij

(On)mogelijkheden voor
onze energievoorziening in
2050

In het jaar 2050 kunnen elektriciteit,
zonnewarmte, waterstof en daarvan
afgeleide brandstoffen de primaire
energiebronnen zijn in Nederland. De
mogelijkheden en onmogelijkheden van
verschillende technieken worden
toegelicht, waardoor scherper wordt wat
de keuzes zijn voor Nederland wat betreft
de energie transitie.

een Leven Lang Leren

Docent: Metske Steensma

Zwolle

Mens en maatschappij

Zin in ouder worden

In deze cursus wordt aan de hand van
verschillende thema’s gekeken naar
ouder worden. Informatie over visies op
ouder worden, ouder worden in filosofie
en kunst, zingeving en yeps (young
elderly persons) wordt gecombineerd met
onderlinge uitwisseling naar aanleiding
van prikkelende vragen.
Docent: drs. Etje Verhagen
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze

Duur: 1 college van ca. 2 uur incl. pauze

Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

Collegedagen:
wo 15-22 feb 8-15-22 mrt 2023

Collegedag:
Woensdag 23 november 2022

Collegetijden: 10:00 tot 12:00

Collegetijden: 10:00 tot 12:00

Cursusnummer: ZW23-10

Uw bijdrage: € 175

Uw bijdrage: € 47.5
Cursusnummer: ZW22-36
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Zwolle

Mens en maatschappij

Twintig jaar euthanasiewet,
twintig jaar discussie: twintig
jaar 'goede dood

In 2022 was de Nederlandse
euthanasiewet 20 jaar van kracht. Die
twintig jaar betekenden een permanente
discussie over ‘voltooid leven’,
euthanasie bij dementie en andere
dilemma’s. In deze cursus proberen we
deze discussie te verhelderen.
Docent: Ton T Vink
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

een Leven Lang Leren

Collegedagen:
ma 20 feb 6-13-20-27 mrt 2023

Zwolle

Mens en maatschappij

Onze omgang met de oorlog
- en ander pijnlijk verleden

Twee jaar geleden heeft premier Rutte
excuses aangeboden voor de collaboratie
van de Nederlandse staat met de
nazibezetter bij de deportatie van de
joden. Laat, maar beter laat dan nooit - of
te laat, want inmiddels gratuit? En hoe
gaan wij om met andere pijnlijke
hoofdstukken uit het nationale verleden?
Docent: Thomas Von der Dunk
Duur: 1 college van ca. 5 uur incl. pauze
Locatie: Stadkamer Zeven Alleetjes 1A
Collegedag: Dinsdag 21 februari 2023
Collegetijden: 10:30 tot 15:30

Collegetijden: 13:30 tot 15:30

Uw bijdrage: € 80

Uw bijdrage: € 175

Cursusnummer: ZW23-02

Cursusnummer: ZW23-01
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Mens en maatschappij

Mens en maatschappij

Van heelal tot leven,
kantelpunten in de evolutie

De prikkelende kijk op de
economie

We vatten ons wereldbeeld samen:
ontstaan en evolutie van het heelal. We
doen dit aan de hand van belangrijke
kantelpunten (ontstaan leven, sterren,
“iets uit niets?”) die we begrijpen vanuit
fundamentele eigenschappen van de
natuur in de natuur- en sterrenkunde.

In vier colleges bespreken we een aantal
actuele economische ontwikkelingen die
met enige regelmaat in de diverse media
worden besproken. Vaak leidt dat tot
onbegrip en misverstanden in het
publieke debat. In deze vier colleges
wordt u daarover in hoofdlijnen
“bijgepraat” over Economische
mythes, Wat veroorzaakt inflatie?, Wij
sparen teveel en De staatsschuldfobie.

Docent: prof.dr. John Heise
Duur:
5 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen:
vr 10-17-24-31 mrt 14 apr 2023
Collegetijden: 13:30 tot 15:30

een Leven Lang Leren

Zwolle

Docent: Hemmo Plas
Duur:
4 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

Uw bijdrage: € 175

Collegedagen:
di 14-21-28 mrt 4 apr 2023

Cursusnummer: ZW23-12

Collegetijden: 10:00 tot 12:00
Uw bijdrage: € 140
Cursusnummer: ZW23-03
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Zwolle

Mens en maatschappij

Vrouwen die geschiedenis
maakten

Tijdens deze cursus kijken we naar de
kunstgeschiedenis, vanuit de
middeleeuwen tot vorige week, verteld
vanuit het maatschappelijke keurslijf van
de vrouwelijke kunstenaars. De
mannelijke kunstenaars figureren in deze
cursus als decoratie op de achtergrond.
Docent: drs. Mieke Mulders
Duur:
4 colleges van ca. 2 uur incl. pauze
Locatie:
Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134
Collegedagen: di 4-11-18-25 apr 2023
Collegetijden: 10:00 tot 12:00

een Leven Lang Leren

Uw bijdrage: € 140
Cursusnummer: ZW23-11
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een Leven Lang Leren
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