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In deze nieuwsbrief van Fries Leerhuis Olterterperkring willen wij u graag op de hoogte 
brengen van het cursusprogramma 2021-2022. 
Zoals het er nu naar uitziet, kunnen wij komend seizoen alsnog van start gaan met het 
programma dat vorig seizoen wegens coronamaatregelen helaas niet kon doorgaan. 
 
Het programma dat in het programmaboekje 2020-2021 staat, wordt komend seizoen in zijn 
geheel uitgevoerd, zij het uiteraard met aangepaste data. Deze vindt u in het bijgaande 
overzicht.  
Het gehele programma met daarbij de aangepaste data vindt u bovendien op onze website: 
www.olterterperkring.nl 
Ook komend seizoen vindt het gehele cursusprogramma plaats in De Buorskip, Vlaslaan 26 
te Beetsterzwaag. 
 



Aanmelden 

Voor het seizoen 2020-2021 heeft vorig jaar een aantal belangstellenden zich aangemeld 
voor een cursus of meer cursussen. Om alsnog deel te nemen aan een programma (of 
onderdeel) van komend seizoen dient u zich opnieuw aan te melden.  
Nieuwe belangstellenden dienen zich eveneens aan te melden. 
Dit kunt u doen via het aanmeldingsformulier op onze website, via een mail of telefonisch. 
Het gaat om aanmelden voor respectievelijk de cursussen: A, B, C, D1 en D2. 
(Onze voorkeur gaat uit naar aanmelden via de website.) 

Degene die vorig seizoen reeds betaald heeft voor een cursus, kan dit zelf verrekenen met de 
verschuldigde cursuskosten voor het komend seizoen. 
De cursuskosten staan vermeld in het programmaboekje 2020-2021 en in het onderstaande 
overzicht van het programma 2021-2022 

Om de theatrale openingsvoorstelling ‘Holocaust-Hollywood, De kinderen van Ilse Weber’, 
gespeeld door Inez Timmer en Tseard Nauta bij te wonen dient u zich ook aan te melden. 

De voorstelling is op zondagmiddag 26 september 2021. 
Tijd: 15.00 – 16.45 uur 
Locatie De Buorskip, Vlaslaan 26 Beetsterzwaag 
Voor deelnemers aan een van de cursussen is deze voorstelling gratis bij te wonen. Voor 
‘gasten’ (losse bezoekers) is de entree: € 12,00 

Betalen 
U meldt zich aan, maar betaalt nog niet!! U betaalt nadat u als deelnemer van ons bericht 
ontvangt of de cursussen en ook de openingsvoorstelling doorgaan. 

Mocht u niet (meer) over een programmaboekje 2020-2021 beschikken, dan kunt u 
desgewenst dit aanvragen bij dhr. Peter Spreij, ok-spreij-peter@xs4all.nl; tel. 06 - 51299318 
of bij mevr. J. Leclercq-Kijlstra, tel. 0512 - 513467 
Ook zijn er tijdens de bijeenkomsten deze programmaboekjes verkrijgbaar. 

Op eventuele vragen ontvangt u in ieder geval in de week van 20 september een reactie van 
ons. 

Wij hopen op uw actieve belangstelling voor ons cursusprogramma. 

Namens het bestuur Fries Leerhuis Olterterperkring, 

Piet Wouda 
(voorzitter) 

Fries Leerhuis Olterterperkring zal de actuele coronamaatregelen in acht nemen. 



 

 

Openingsvoorstelling ‘De kinderen van Ilse Weber’ 
(voor deelnemers aan onze cursussen gratis bij te wonen; voor andere belangstellenden 
is de entree: € 12,00) 

 



Cursus A ‘Hoeken en gaten van vrijheid’ 
Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Kosten: € 55,00 

Data, 2021-
2022 

Inleider Onderwerp 

11 oktober Prof. dr. Maarten den Dulk Vrijheid in bijbels perspectief 
08 november Prof. dr. Hans Achterhuis De vrijheid om vrij te zijn, Hannah Arendt 
06 december Dr. Bart Wallet Wees niet onverschillig: het elfde gebod 
10 januari Prof. dr. Paul van Tongeren Tolerantie als deugd 
07 februari Drs. Bram Grandia Hoed u voor de kinderen van het licht …. 
07 maart Prof. dr. Wouter Slob Onbekwaam tot enig goed 
11 april Drs. Marie Christine Walraven Rembrandt en het Jodendom 
 

Cursus B ‘Filosofen aan het Woord’ 
Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Kosten: € 55,00 

Data, 2021-
2022 

Inleider Onderwerp 

25 oktober Drs. Tiemo Meijlink Nietzsche’s nihilisme als kans voor 
theologisch denken 

22 november Prof. dr. Peter-Ben Smit Rowan Williams: over de macht van de taal 
 in het spreken over God 

13 december  Drs. Alex van Heusden De droom van de Bergrede en de droom van Plato 
24 januari Dr. Jan Prij Schopenhauer en Jezus:  

een confrontatie over lijden, auotonomie en de zin 
van het leven 

21 februari Drs. Wim Berkelaar Ben ik mijn broeders hoeder?  
De rebelse mens Albert Camus 

21 maart Prof. dr. Joachim Duyndam Emmanuel Levinas: naastenliefde, een gebod? 
11 april Drs. Marie Christine Walraven Rembrandt en het Jodendom 
 

Cursus C  ‘Joodse Literatuur’ 
Inleider:  dr. Hans Schravesande 
Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag 
Tijd: C1:  13.30 – 15.30 uur en CII:16.00 – 18.00 uur 
Kosten: € 52,50 

Data, 2022 Literatuur 
03 januari Carry van Bruggen ‘De verlatene’ 
31 januari Hanny Michaelis ‘Oorlogsdagboek, 1940-1945’ 
28 februari Clara Asscher-Pinkhof ‘(De) danseres’ 
28 maart Emuna Elon ‘Sonja’s zoon’ 
 



 

 

Cursus D1 
‘Kijken met een frisse blik naar Mozes’ 
Inleider: Prof. dr. Marcel Poorthuis 
Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur 
Kosten: € 40,00 
 
 
 

Data, 2021 
20 oktober 
03 november 
17 november 

 

Cursus D2  
‘Russische kunstenaars in hun sociale context’  
en ‘Pyke Koch’  
Inleiders: dr. Jan Henk Hamoen en  
drs. Marie Christine Walraven 
Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur 
Kosten: € 40,00 
 

Data, 2022  
02 februari Jan Henk Hamoen 
16 februari Jan Henk Hamoen 
02 maart Marie Christine Walraven 

over ‘Pyke Koch’ 
 

 

 ‘De wereld van Pyke Koch’ 
Pyke Koch (1901-1991) is een van de belangrijkste 

vertegenwoordigers van het neo- of magisch realisme in Nederland. 

Het Centraal Museum Utrecht wijdde in  2017/2018 een grootse 

tentoonstelling aan deze kunstenaar. 

Met o.a. de kunstenaars Carel Willink en Charley Toorop 

vertegenwoordigde Pyke Koch de zogenaamde ‘Neue Sachlichkeit’ in Duitsland tijdens het 

Interbellum (de periode tussen de beide Wereldoorlogen). Zijn kunstenaarschap geeft een 

dieper inzicht in de relatie tussen de politieke complexiteit en het kunstenaarschap van die 

tijd. Zijn bekentenis tot het fascisme (waarvan hij later afstand heeft genomen) en zijn kunst 

dragen bij aan het debat over ‘goed’ en fout’ dat sinds 1945 niet is verstomd.  

Koch bleef actief als kunstenaar tot 1980. Zijn laatste schilderij, De koorddanser III (1980), 

kan gezien worden als een zelfportret, waarmee hij de balans opmaakte van zijn leven en 

werk. In een kale afgetakelde kamer met twee deuren, waarachter trappen naar beneden en 

naar boven leiden, balanceert een man met doek over zijn hoofd op het koord.  

(bron: Centraal Museum Utrecht) 

 

 

 
 



Algemene Informatie 

 
Inlichtingen 
Over de inhoud van de cursussen: 
P. Wouda 
Tel. 0512-519323 
Email: pwouda@planet.nl  
 
 
Administratie/toezending programma’s 
Dhr. P. Spreij 
Tel. 06-51299318 
Email: ok-spreij-peter@xs4all.nl 
 
 
Financiële adminstratie 
Mw. J. Leclercq-Kijlstra 
Tel. 0512-513467 
 
 
Adres Locatie: 
 ‘De Buorskip’ 
Vlaslaan 26 
9244 CH Beetsterzwaag 
Tel. 06-295 446 60 
 
Website 
www.olterterperkring.nl   
 
Bankrekening 
NL79 INGB 0005 0692 73 t.n.v. Fries leerhuis Olterterperkring 
 


