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Masterclass ‘Hoezo Israël?’

met mogelijkheid tot Israël-studiereis

Titel: Hoezo Israël? Over de relevantie van en verbondenheid met Israël

Personalia
M.H.T (Tjerk) Visser
- Docent Godsdienst en Engels (locatie de Swaef)
- Toeruster bij het Centrum voor Israël studies (CIS)

Inleiding
Dat de staat Israël nu 70 jaar bestaat, is dit jaar in diverse publicaties en in de media uitgebreid
belicht. Maar wat heeft het Israël van vandaag ons als Christenen te zeggen? Is het nadenken
hierover een liefhebberij of relevant voor ons allemaal?
De afgelopen decennia is de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël steeds meer onder
druk komen te staan. Niet in de laatste plaats door het onrecht wat plaats heeft in het
Joods/Palestijns conflict en alle verwarring die deze complexe situatie met zich meebrengt.
In deze masterclass gaan we op een eigentijdse en interactieve manier in op de achtergronden van
de situatie zoals hierboven geschetst.

Doel
Na deze masterclass:
 heeft iedere deelnemer helder wat de relevantie is van Israël voor de christen vandaag.
 kan iedere deelnemer benoemen op welke manieren hij/zij zich verbonden weet met Israël
en dit onderbouwen met Bijbelse argumenten.
 is er zicht op de diverse modellen/visies in de verhouding tussen kerk en Israël
 kan er antwoord gegeven worden op de vraag of er gegronde hoop en verwachting is voor
Israël
 kunnen er lessen getrokken worden van Israëls leven met God in:
- de inzettingen / geboden
- de gebeden en de liturgie
- het vieren van de feesten (waarvan één feest exemplarisch zal zijn)
 wil iedere deelnemer dit alles met eigen ogen gaan zien en proeven in Israël tijdens een
studiereis van het Centrum voor Israëlstudies. (www.hetcis.nl) Deze reis wordt speciaal
mogelijk gemaakt voor de Wartburg Academie.

Locatie
Beroepen College de Swaef, Carnissesingel Rotterdam

Tijdsomvang
Er zijn 4 bijeenkomsten op donderdagavond van elk drie uur, ’s avonds van 19.00 – 22.00 uur.
1. donderdag 1 november
2. donderdag 6 december
3. donderdag 10 januari
4. donderdag 7 februari
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Programma per avond
1. a) Inleiding Hoezo Israël?
b) Wat kunnen we leren van de Joodse liturgie en gebeden
2. a) Welke lessen kunnen we trekken van de Joodse omgang met de geboden/inzettingen
b) Welke lijnen kunnen we trekken uit de Joodse feesten, (hoe) mogen we die meevieren?
3. a) Verschillende visies op het verstaan van Romeinen 9-11, over de verhouding tussen kerk
en Israël. Beeld van de olijfboom.
b) Onopgeefbaar verbonden?!
4. a) Relevantie van het Israël vandaag voor de christen
b) context en complexiteit van de opdracht tot: luisteren, dienen en getuigen.

Israël-Studiereis
Alle deelnemers aan deze masterclass zal worden gevraagd naar eventuele belangstelling voor een
Israël-studiereis. Deze reis valt buiten het programma van de Wartburg Academie en zal plaatsvinden
onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Israëlstudies (CIS) in een nader te bepalen
periode. De cursusleider is parttime aan het CIS verbonden als toeruster en zal de mogelijkheden
tijdens de masterclass toelichten.
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Masterclass Hebreeuws en Jodendom
Titel
Bijbels Hebreeuws (voor beginners) en Jodendom

Personalia
G. Laheij
Docent godsdienst en Hebreeuws

Doel
Je kent toch meer Hebreeuws dan je denkt. Wie kent niet de woorden: tof, bajes, goochem, e.d.
Waar komen die woordjes vandaan en wat is de betekenis ervan? In deze masterclass leren we de
Hebreeuwse letters en gaan we met elkaar woordjes (zinnen) lezen. Daarnaast willen we ook Joodse
gebruiken/feesten behandelen.
U/jij bent hier altijd al in geïnteresseerd geweest? Nu is er de mogelijkheid om kennis te maken met
het Hebreeuws en veel facetten van het Jodendom.
Maximumaantal deelnemers: 15 (in verband met leesoefeningen).
Wees er snel bij, want vol is vol!

Tijdsomvang
Vijf bijeenkomsten op dinsdagavond, van 19.00-22.00 uur
1. dinsdag 6 november
2. dinsdag 20 november
3. dinsdag 4 december
4. dinsdag 18 december
5. dinsdag 8 januari

Programma per avond
1. Ontstaan Hebreeuws en leren van de letters
2-5 Lezen van woordjes en het bespreken van Joodse gebruiken en feesten
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Masterclass Een nieuwe Koude Oorlog?
Titel
Rusland en het Westen: op het scherp van de ideologische snede

Personalia
Dr. J.P. (Jelle) Bijl
Docent geschiedenis en filosofie (middelbaar en hoger onderwijs)

Doel
Verheldering van het huidige conflict tussen Rusland en het Westen vanuit
het gedachtegoed van twee diepzinnige antirevolutionaire denkers uit de
negentiende eeuw. Tijdens de eerste bijeenkomst zal worden ingegaan op de
beschouwingen over de Europese revolutiegeest van de bekende Nederlandse
staatsman en historicus Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876). Tijdens
de tweede bijeenkomst zal de antirevolutionaire zienswijze van de grote
Russische schrijver en denker Fjodor Michajlovitsj Dostojevski (1821-1881)
centraal staan. Tijdens de derde bijeenkomst zullen vooral de ideologische
achtergronden van de relatie tussen Rusland en het Westen sinds de
ineenstorting van de Sovjet-Unie worden belicht. Hierbij zal ook de
actualiteitswaarde van Groen en Dostojevski ter sprake worden gebracht.

Tijdsomvang
Drie bijeenkomsten van drie uur, 19.00 uur-22.00 uur
1. dinsdag 29 januari
2. dinsdag 12 februari
3. dinsdag 5 maart

Programma per avond
1. Groen van Prinsterer over de Europese revolutiegeest
2. Dostojevski over de Europese revolutiegeest
3. Rusland en het Westen: op het scherp van de ideologische snede
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Masterclass De geschiedenis van de Hugenoten
Titel
De geschiedenis van de Hugenoten in de context van de religieuze
en politieke ontwikkelingen in Frankrijk in de vroegmoderne tijd.

Personalia
Drs. K. Slager
docent geschiedenis (Guido de Brès)

Doel
Het lijden was hun getuigenis. Echter hoe lijdelijk waren de Hugenoten eigenlijk? De wijze waarop
tijdens het Ancien Regime het vraagstuk rond de Hugenoten de Franse politiek beheerste, laat
overduidelijk zien dat deze groep Franse protestanten een machtsfactor van belang was, die in haar
zelfbewustzijn andere zaken ambieerde dan het martelaarschap. Hoe komt het dat Catherina de
Medici, die Theodorus Beza op haar uitnodiging aan haar hof liet verblijven, uiteindelijk de
geschiedenis ingaat als het obscure genius achter de Bloedbruiloft? Welke adder school er onder het
gras voor de opgeluchte Hugenoten toen in 1598 het Edict van Nantes werd afgekondigd? Hoe is het
te verklaren dat een land dat, mede als gevolg van een pragmatische opstelling in haar buitenlandse
politiek, stevige coalities aangaat met protestantse mogendheden, kennelijk niet in staat is om de
religieuze tegenstellingen tussen katholiek en protestants op eigen bodem van haar angel te
ontdoen? En de Verlichting? Bestaat er groter gevaar voor het christelijk getuigenis dan deze
beweging? Hoe is de verhouding van de Hugenoten ten aanzien van deze geestelijke nieuwlichterij
die ook Frankrijk niet onberoerd laat?
U ziet: vragen te over die we tijdens deze masterclass hopen te beantwoorden.

Tijdsomvang
Vier bijeenkomsten van 3 uur, 19.00 uur-22.00 uur
1. dinsdag 15 januari
2. dinsdag 5 februari
3. dinsdag 19 maart
4. dinsdag 9 april

Programma per avond
1. De achtergrond, de aanloop en de gevolgen van de Bartholomeusnacht (1572)
2. De achtergrond, de aanloop en de gevolgen van het Edict van Nantes (1598)
3. De achtergrond, de aanloop en de gevolgen van het Edict van Fontainebleu (1685)
4. De achtergrond, de aanloop en de gevolgen van het edict van Versailles (1787)
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Masterclass Het atheïsme
Titel
Een inhoudelijke bespreking van het atheïsme
Personalia
G.T.S. (Geert) de Korte MA,
Docent godsdienst

Doel

In Nederland neemt het aantal mensen dat zich atheïst noemt toe. In 2015 noemde een
kwart van de Nederlanders zichzelf atheïst. Genoeg reden dus om ons te verdiepen in het
atheïsme. Wat zijn de historische wortels en wat geloven ze eigenlijk? Aan de hand van
verschillende thema's hopen we het atheïsme door te lichten. Soms leer je meer van
mensen waar je het niet mee eens bent, dan waar je het wel mee eens bent. Op deze manier
hopen we dan ook meer zicht te krijgen op de inhoud van het christelijk geloof.

Tijdsomvang
Vier bijeenkomsten van drie uur, ’s avonds van 19.00 – 22.00 uur
1. woensdag 6 februari
2. woensdag 6 maart
3. woensdag 17 april
4. woensdag 8 mei

Programma per avond

1. Het atheïsme de eeuwen door. Wie waren ze en wat was hun kritiek? Dit zal een
inleidende avond zijn waarbij een aantal denkers de revue zullen passeren.
2. Tijdens deze avond staat de vraag centraal hoe wij komen tot kennis van onze
werkelijkheid. Welk antwoord geeft een atheïst op deze vraag? In het tweede
gedeelte van de avond hopen we stil te staan bij de vraag van het lijden door de
ogen van een atheïst.
3. Kritiek op de Godsbewijzen. Al eeuwenlang worden er Godsbewijzen bedacht,
maar wat zijn de zwaktes van deze 'bewijzen'? Zijn het eigenlijk wel 'bewijzen'?
4. Tijdens de laatste avond staan we stil bij de vragen rond wie zijn als mens, vragen
over moraal en zingeving vanuit het perspectief van een atheïst.
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Masterclass ‘Ich bin der Welt abhanden gekommen’
Titel
De laatromantiek in de muziek
Personalia
Piet Baaijens
In het dagelijks leven directeur van de Ds. G.H. Kerstenschool in Ridderkerk.
Als historicus en verhalenschrijver werkte hij aan geschiedenismethoden voor
het basisonderwijs. Medeauteur van de luistermethode klassieke muziek
‘Luisterland’. Specialiseerde zich in de cultuurgeschiedenis van de 19e eeuw.
Doel
Tijdens vier avonden maken we in woord, beeld en geluid kennis met de 19e eeuw, de eeuw van
veranderingen die in veel opzichten bepalend is voor ons moderne leven, ervaren en denken. Een
eeuw die desondanks voor veel mensen nog steeds grote witte vlekken kent. Tijdens deze
kennismaking is een hoofdrol weggelegd voor de muziek. Het zwaartepunt ligt bij de (muzikale)
ontwikkelingen in de aanloop naar het fin de siècle.
Tijdsomvang
Vier bijeenkomsten van 3 uur, 19.00 uur- 22.00 uur
1. woensdag 31 oktober
2. woensdag 21 november
3. woensdag 19 december
4. woensdag 9 januari
Programma per avond
1e avond:
- Inleiding. Waarom juist de 19e eeuw?
- Een eeuw van veranderingen.
- De romantiek: emotie en verbeelding.
- Muziek en literatuur: een twee-eenheid.
2e avond:
- Een romantische componist: ‘wereldburger’ Franz Liszt.
- Het ontstaan van nieuwe vormen.
- Ontluikend nationalisme.
- Johannes Brahms: romantiek in een klassieke jas.
3e avond:
- De nieuwe klanktaal van Richard Wagner.
- ‘Kathedralenbouwer’ Anton Bruckner.
- Gustav Mahler: ‘Een symfonie moet zijn als de wereld.’
- Kleurenrijkdom bij Richard Strauss.
4e avond:
- Fin de siècle: het einde van een tijdperk.
- Voorlopers van een nieuwe tijd: Franz Liszt en César Franck.
- De eerste ‘moderne’ componisten: Claude Debussy en Arnold Schönberg.
- Romantiek is van alle tijden: weemoed bij Sergei Rachmaninov.
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Masterclass Gerrit Achterberg
Titel
De poëzie en het leven van Gerrit Achterberg

Personalia
P.A. Verkade
Docent Nederlands en CKV

Doel
Het doel van de masterclass is het verkennen van de poëzie en het leven van Gerrit Achterberg
(1905-1962). Achterberg was een bijzonder dichter met een fenomenaal taalgevoel en een
omvangrijk oeuvre. Een van de grootsten van de twintigste eeuw. Velen zijn door hem beïnvloed. De
universele thematiek - dood, liefde en mystiek - de autobiografische inslag, de heel persoonlijke stijl
en de vormvastheid blijven velen boeien.

Tijdsomvang
Drie bijeenkomsten van 3 uur, 19.00 - 22.00 uur
1. woensdag 16 januari
2. woensdag 13 februari
3. woensdag 20 maart

Programma per avond
Elke avond bekijken we een deel van het leven van Gerrit Achterberg en een deel van zijn poëzie.
Elke avond geef ik analyses van een aantal van zijn gedichten. Ook analyseren we elke avond in
groepjes een gedicht.
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Masterclass Kunst
Titel
Beeldende Kunst als weerspiegeling van de maatschappelijke, godsdienstige
en culturele geschiedenis van Europa.
Personalia
C. Verheij
Oud-docent geschiedenis aan locatie Guido de Brès, verzamelaar van kunst,
organisator van tentoonstellingen en schrijver over kunst.
Doel
De zin en de betekenis die kunst heeft voor ons menselijk bestaan aan de orde stellen.
In de beeldende kunst van samenlevingen weerspiegelt zich onder andere waar die samenlevingen
voor staan, wat voor hen heilig is. Maar kunstenaars uit die samenlevingen zijn ook vaak de critici van
hun eigen tijd en verwijzen met hun werk naar een ideale toekomst.
Tijdsomvang
Vijf bijeenkomsten van 3 uur, 19.00 - 22.00 uur
1. Maandag 4 februari
2. maandag 4 maart
3. maandag 25 maart
4. maandag 8 april
5. maandag 13 mei
Programma per avond
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
I. De beeldhouwkunst
a. Klassieke beeldhouwkunst
b. Beeldhouwkunst in de Renaissance
c. Beeldhouwkunst tijdens de Barok
d. Beeldhouwkunst in de Romantiek
e. c. Beeldhouwkunst Jugendstil, Art Nouveau
f. Moderne beeldhouwkunst
II. Moderne kunst in Nederland
De periode 1900-1914 met haar belangrijkste vertegenwoordigers
III. Nederlandse kunst tussen de twee wereldoorlogen
a. De Ploeg
b. De Bergense school
c. Realisme
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IV. Nederlandse kunst na de Tweede Wereldoorlog
a. Cobra
b. Geometrisch abstracte kunst
c. De Nulgroep
d. Conceptuele kunst
V. Museumbezoek. De bedoeling is dat er vijf avonden aan deze thema’s worden besteed,
gecombineerd met een bezoek aan een museum. De kosten daarvan zijn niet inbegrepen.
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Hoe meld ik mij aan voor een masterclass?
1. Ga naar https://academie.wartburg.nl
2. Klik op de button ‘masterclasses’.
3. Op de volgende pagina zie je een overzicht met de masterclasses. Wanneer je op een
masterclass klikt, verschijnt er inhoudelijke informatie en de data van de masterclass.
4. Klik bij de masterclass van je keuze op ‘inschrijven’.
5. In het volgende scherm vul je je gegevens in. Na het invullen van de gevraagde gegevens klik
je op ‘inschrijven’ en de inschrijving is voltooid.
Heb je vragen? Neem dan contact op met mw. P. Soffree, 0180-726651 of PSoffree@wartburg.nl
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