
Datum : 9 oktober 2019 na de pauze 

Aanvang  : ca. 20.00 uur 

Plaats  : Zalencentrum Priyas, Kalverdijkje 77/c te Leeuwarden 

Spreker : mevr. Nieske Coster                   	

Onderwerp  :Noorwegen langs de Noordelijke IJszee 

		

Vanavond wordt u in woord en beeld meegenomen naar het uiterste noorden van Europa, 

“Noorwegen langs de Noordelijke IJszee”. 

Van de Russische grens bij Kirkenes reizen we via Noord-Varanger, het schiereiland 
Nordkinn en de Noordkaap naar Hammerfest. Een gebied met mooie pittoreske 
vissersdorpjes en een prachtige, maar ruige natuur. 

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



Datum  :Woensdag 13 november 2019  

Aanvang   : 19.30 uur  

Plaats   : Zalencentrum Priyas, Kalverdijkje 77/C te Leeuwarden 

Spreker   : mevr. Femke Roobol 

Onderwerp : Lezing/boekbespreking   Koning in het Noorden 
    	

Koning in het noorden, Femke Roobol, roman uit 2018 (Prometheus). 
Denemarken, zestiende eeuw. Het verhaal van Sigbrit (ook wel Syberich, of Sybrich)          
Willemsdr., haar dochter Duveke en de Deense koning Christian II is onder een groot 
publiek in Nederland nauwelijks bekend. Dat ligt in Scandinavië heel anders. Ieder kind in 
Noorwegen, Zweden en Denemarken leert op school over de afgezette koning, zijn 
Nederlandse minnares en haar moeder Sigbrit, de machtige raadgeefster van de Deense 
koning. Na de dood van zijn vader Hans, trouwde Christian met Isabella van Oostenrijk, 
zus van Karel V, ook uit de Nederlanden. Onze geschiedenis is hierdoor verbonden met 
de geschiedenis van Denemarken.  
Vóór zijn val was Christian een machtig koning, hij heerste over Denemarken, 
Noorwegen, Zweden, Groenland, IJsland, de Faeröer-, Orkney-, en Shetlandeilanden, 
Sleeswijk en een groot deel van Finland. Nadat hij was afgezet vluchtte hij naar zijn 
schoonfamilie in de Nederlanden. 
In deze lezing wordt ingegaan op hoe research en feiten worden verweven met fictie, de 
reis die de schrijfster door Scandinavië, België, Duitsland en Nederland maakte in de 
voetsporen van de hoofdpersonen van het verhaal en de achtergrond van de betreffende 
hoofdpersonen en hun boeiende bijdrage aan de wereldgeschiedenis.  

  

  

  

		

	

	 	



Datum  :   Woensdag 11 december 2019  

Aanvang   :   19.30 uur  

Plaats                :   Zalencentrum Priyas, Kalverdijkje 77/C  te Leeuwarden 

Spreker   :   Drs. Adriaan van der Hoeve 

Onderwerp  :   Kalevala—lezing over dit magistrale epos uit Finland 

		

Het epos Kalevala is het belangrijkste boek uit de Finse literatuur. Het is in 1835 
gepubliceerd door Elias Lönnrot (1802-1884), die tijdens lange voetreizen rond 1830 
door Fins en Russisch Karelië zangers ontmoette, die nog talloze oude liederen en 
verhalen kenden.         
Hij schreef ze op en stelde er een epos uit samen, waarin de Finnen zichzelf en hun 
verleden meenden te herkennen. In 1849 bracht Lönnrot een uitgebreidere Kalevala uit, 
waarin hij ook verhalen verwerkte, die hij na 1835 nog had verzameld.                                                                  
Deze versie werd als een bijbel voor de Finnen, die in de 19de eeuw op zoek waren naar 
een eigen identiteit. 

  

		

	

	 	

Drs. Adriaan van der Hoeve 



Datum  :   Woensdag 8 januari 2020  

Aanvang   :   19.30 uur  

Plaats                :   Zalencentrum Priyas, Kalverdijkje 77/C te Leeuwarden 

Spreker   :   mevr. Birgit van Dongen– Svensgaard 

Onderwerp  :   De Deense højskole-kultur (met o.a. Grundtvig) 

	

	De Deense Højskolekultur 
  

N.F.S. Grundtvig kreeg het idee voor de ‘højskole’ toen Denemarken in 1849 van een 
absolute monarchie veranderde in een democratie en hij middelen zocht om zijn 
landgenoten beter toe te rusten op de nieuwe situatie. Zijn motto: levensvreugde is de 
basis waarop wij leven, wat we ook maar doen. Geen mens kan een rijk leven leiden 
enkel en alleen op basis van professionele competenties: het is niet genoeg om een 
vakman te zijn als ingenieur, geesteswetenschapper of journalist. Een mens, ongeacht 
hoe goed hij of zij is in zijn of haar vak vervalt gemakkelijk in kortzichtigheid of zoals 
Grundtvig het noemt: de levensvreugde van een begrafenisonderneming. Daarom  willen 
we er op de volkshogeschool alles aan doen om de levensvreugde te bevorderen door 
middel van zang, muziek en literatuur in een ontmoeting met andere mensen.                       																															
		
		

	

	

	

	

	

De Deense Højskolekultur  is voortdurend in beweging.    
 Dit is inherent aan het karakter van het leermodel van  
 Grundtvig, namelijk de interactie tussen docenten en  
 studenten/deelnemers. Wanneer ze een half jaar samen  
 optrekken bij lezingen, bij maaltijden, tijdens het zingen  
 uit het in Denemarken zo bekende ‘højskolesangbog’,  
 waarvan Grundtvig een groot aantal liederen heeft  
 geschreven, hebben ze bewust en onbewust invloed op  
 elkaar. Met andere woorden: je hebt door de jaren heen  
 te maken met een andere generatie jongeren en een  
 andere generatie volwassen deelnemers, en die hebben          
 weer invloed op de docenten - vandaar de beweging. 
		

	

	 	

N.F.S.Grundtvig  

Askov Højskole	



	

Datum  :   Woensdag 12 februari  2020  

Aanvang   :   19.30 uur  

Plaats                :   Zalencentrum Priyas, Kalverdijkje 77/C  te Leeuwarden 

Spreker   :   Dhr. Gerrit Jan Zwier 

Onderwerp  :   Er gaat niets boven Zweden 

		

	

	 	

Zweden is gezegend met adembenemende landschappen, zowel in het hoge noorden als in 
het zuiden, een rijke geschiedenis, met kunst en cultuur en vriendelijke bewoners. Om het 
land in al zijn glorie te leren kennen liet Gerrit Jan Zwier zich leiden door twee ideale gidsen: 
op het land door de beroemde plantkundige Carolus Linnaeus (1707-1778) en in de lucht 
door Nils Holgersson, de hoofdpersoon uit Nils Holgerssons wonderbare reis van Selma 
Lagerlöf (1858-1940). Beiden zijn reizigers bij uitstek: ze zijn nieuwsgierig en hebben een 
onderzoekende geest. Vanuit deze twee invalshoeken maakt de lezer van Er gaat niets boven 
Zweden kennis met de schoonheid van dit Scandinavische land, van Skåne tot Lapland en 
van Dalarna tot Gotland en Öland. 

  

Gerrit Jan Zwier is antropoloog en geograaf. Hij is gespecialiseerd in noordelijke gebieden. 
Eerder schreef hij onder meer Het noordelijk gevoel, De knoop van IJsland en Altijd 
Noorwegen. Recente titels zijn Op de Schotse toer en Vijftig tinten groen (over de Atlantische 
kust van Ierland).  



Datum  :   Donderdag  19 maart  2020  

Aanvang   :   19.30 uur  

Plaats                :   Zalencentrum Priyas, Kalverdijkje 77/C  te Leeuwarden 

Spreker   :   Dhr. Erik Verheul 

Onderwerp  :   400 jaar Jan Mayen, de expeditie van de Zr.Ms. Zeeland  
		

In de Noordelijke IJszee, halverwege IJsland en Spitbergen ligt moederziel alleen het 
Noorse eiland Jan Mayen. Het eiland is niet veel groter dan Texel en is genoemd naar de 
Nederlandse schipper Jan Jacobsz May van Schellinckhout. Het mysterieuze pooleiland is 
ontdekt in het jaar 1614 en daarna een tijd intensief gebruikt door de Noordsche 
Compagnie die daar het monopolie op de walvisvangst had. Hier werd de Groenlanse 
walvis gevangen en tot walvistraan verwerkt. Ook vandaag de dag zijn er nog restanten 
te vinden van de nederzettingen uit die tijd. Een gedenksteen herinnert aan een barre 
overwintering van zeven Nederlanders die deze overwintering overigens niet overleefd 
hebben. 
Vandaag de dag is het echter een Noors eiland. In 1921 is er een Noors weerstation 
gevestigd. Door de ligging zo ver van het vasteland van Noorwegenzijn de gegevens van 
dit weerstation belangrijk om een goede weersvoorspelling voor Noorwegen te kunnen 
maken. Vijf jaar later wordt het eiland tot Noors grondgebied verklaard. Het eiland kent 
dus een gedeelde Noorse en de Nederlandse geschiedenis!   
In 2014, vierhonderd jaar na de ontdekking van het eiland onderneemt de Koninklijke 
Marine met de Zr.Ms. Zeeland een expeditie naar dit bijna vergeten eiland. Natuurlik is 
het een spannende expeditie voor de bemanning omdat de wateren rond het eiland nog 
niet goed in kaart gebracht zijn en ondieptes op de loer liggen. Daarnaast hebben ook 
wetenschap en cultuur een belangrijke rol bij deze expeditie. Meer dan 20 
wetenschappers van verschillende disciplines hebben toestemming gekregen op het 
eiland onderzoek te gaan doen en het was dan ook de grootste Nederlandse 
wetenschappelijke poolexpeditie tot dan toe. Tijdens de expeditie wordt ook de 
gedenksteen voor de overleden overwinteraars gerestaureerd waardoor het culturele 
aspect ook niet uit het oog verloren wordt. 
Erik Verheul, initiatiefnemer van de expeditie vertelt over de boeiende geschiedenis van 
het eiland en de bijzondere ervaringen van deze expeditie. 
  
		

	

	

	

	

	

	

	

	

Landing op Jan Mayen Walvisschedel 



Datum  :   Woensdag   8 april  2020  

Aanvang   :   19.30 uur  

Plaats                :   Zalencentrum Priyas, Kalverdijkje 77/C  te Leeuwarden 

Spreker   :   mevr.  Ria Warmerdam 

Onderwerp  :   Olavspad & Olavsleden: pelgrimsroute naar Trondheim   
		

Trondheim was in de middeleeuwen net zo’n belangrijk bedevaartsoord als Rome, 
Jeruzalem en Santiago. De pelgrims bezochten het graf van Olav de Heilige. De laatste 
jaren zijn verschillende routes daarnaartoe weer toegankelijk gemaakt. Een ervan, het 
Olavspad, loopt vanaf Oslo. 643 prachtige Noorse kilometers, nog niet ontdekt door de 
massa. Een andere, St. Olavsleden, start aan de Zweedse oostkust en leidt de pelgrim 
over 580 km langs meren, rivieren en over de bergen naar de kathedraal van Trondheim. 
Ria Warmerdam beloopt al meer dan 25 jaar de langeafstandspaden van Europa. In 2014 
publiceerde ze een wandelgids bij het Olavspad van Oslo naar Trondheim, waarvan 
inmiddels een tweede druk is verschenen. Een tweede gids over de Zweedse route 
verscheen in 2017.  
  
  
		

	 	



	


