
GewagBijzondere activiteiten in goed gezelschap

Excursie Doorn

Keizerlijke
Schatkamer

Info dag

Vluchtelingen
EU probleem? 

Literaire Lezing      

Lezing  
over Coetzee

55
Gewag



2   Gewag Gewag  3   

26  Infodag

Vluchtelingen  
EU probleem?

Ten geleide

Een nieuw seizoen is weer een nieuwe 
uitdaging. Het AG-landschap is intussen 
veranderd. Richard de Groot is opge-
volgd door Peter Klok als voorzitter van 
het AG. Peter heeft Richard mogen  
benoemen tot honorair lid. De redactie 
kon een nieuwe redacteur verwelkomen: 
Elly Heemskerk en ook in een aantal 
commissies is de bemanning gewijzigd.
Door de lange periode tussen het ver-
schijnen van Gewag 54 en Gewag 55 
 is de actualiteit van enkele verslagen te 
gering geworden. Ook in verband met 
de beschikbare ruimte hebben we, met 
pijn in het hart, besloten enkele versla-

Inhoud 
Algemeen 
Ten geleide 2
Van de voorzitter 4
Sociëteitsleven  14
Arrangementen 23
Ambassadeurs 25

AGora-Lezingen 
Overzicht 2016-2017 16
AGora-cyclus sep-okt  30

Filmhuis
Speelfilm: ‘Amour’   20
Speelfilm: ‘Time of the gypsies’ 20
Muziekfilm: ‘La finta giardiniera’ 21

Excursie
Naar Doorn   8

Expositie
Liesbeth Bijkerk en Rachida Post 6

Literaire Lezingen        
Maartje Wortel 10
Peter Bergsma over J.M. Coetzee 11
Bart Slijper over J.C.Bloem 27
Kennisgemaakt A. Münninghoff 32

Tafels en Kringen 
Geletterde leden 9
Literaire Kring:
- Programma 2016-2017 9
-  Kosters: ‘Ulysses’ van James Joyce 10
Leesgroep Nobelprijswinnaars 1 12
Leesgroep Nobelprijswinnaars 2 12
Literaire Kring:
- Kafka: ‘Het slot’ en ‘Het proces’ 13
Opinie & Debat 24
EU-Tafel: info dag Vluchtelingen 26
Politiek Historische Kring 28
Muziekcaleidoscoop 33

Toneel
‘Galileo Galilei’ en twee lezingen 15

Ook in het AG
Uitdagende golfdag (verslag) 5
Wandelen: een nieuw najaar 22
Verslag slotwandeling 29
Column Jet Ruigendijk 33
Mutaties Ledenbestand 34
Colofon 35

Lid worden van het AG?
Orienteer u op onze website www.ag-eindhoven.nl over de  
activiteiten en de voordelen die het lidmaatschap biedt.  
Kom een kijkje nemen tijdens een lezing of op de AG-ledenborrel.  
Meld u s.v.p. altijd aan via het kennismakingsformulier.

Het eerstvolgende nummer  

Het volgende Gewag zal eind oktober 2016 verschijnen.  
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr. 56 als 
voor de bijbehorende agenda is vrijdag 7 oktober.
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Lezing
over Coetzee 

Cover: een avontuurlijke wandeling. Zie blz. 29.  
Foto: Ine van de Rijke-Schellens. 

gen van lezingen niet te plaatsen.
Dit Gewag toont duidelijk dat we een druk seizoen tegemoet 
gaan, met heel veel activiteiten, voor elk wat wils.  
Lezingen op hoog niveau, leuke films, mooie wandelingen, 
interessante discussies, wijsgerige bijeenkomsten, excursies, 
speciale arrangementen en veel gezelligheid. De website is 
mooier en toegankelijker geworden.  
Alle informatie hierover kunt u vinden op onze website en in dit 
Gewag!

We wensen u allen dan ook een heel goed en interessant 
seizoen 2016-2017.

Namens de redactie,
Michiel de Veer

Gaande en komende voorzitter

AG Eindhoven
bijzondere activiteiten

in goed gezelschap

Kom kennismaken

2  Gewag
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Van de voorzitter

Beste AG-leden,

Na twee maanden voorzitterschap van 
het AG kan ik wel zeggen dat mijn leven 
behoorlijk is veranderd. De grootste 
verandering betreft ‘het product’ waartoe 
ik mij nu moet verhouden. 
Behalve het opnieuw op de rails zetten 
van Serviceflat Eeckenrhode in Waalre, 
ben ik altijd actief geweest in de ‘fastmo-
ving consumergoods’, de tabakssector 
en de levensmiddelenbranche, met als 
werkgebieden West-Europa, en het  
Verre Oosten. Veel reizen dus. 
In de ‘fastmoving’ sector was ik bezig 
met heel concrete, tastbare producten, 
soms met een hoge emotionele toege-
voegde waarde, maar met een focus 
op marktaandeel, distributiegraad en fi-
nancieel resultaat. Dit in tegenstelling tot 
het AG, waar we vooral bezig zijn met 
abstracte, nauwelijks tastbare producten, 
die we proberen een emotionele toege-
voegde waarde te geven, zodat het voor 
de leden aantrekkelijk is om lid te blijven 
en voor potentiële leden aantrekkelijk 
wordt om lid te zijn van het AG. 
Wat ik leuk vind aan mijn nieuwe taak 
is de focus op een substantiële bijdrage 
aan de kwaliteit van leven van de AG-le-
den. Het leren kennen van deze wel heel 
specifieke doelgroep, de AG-leden, is 
een nieuwe uitdaging. Niet één lid is het-
zelfde. En dat is een groot verschil met 
vroeger, toen de doelgroep veel minder 
gedefinieerd was. Ik zie het als mijn taak 

om eensgezindheid te creëren. Kritiek 
hoort daarbij, niet op de persoon, maar 
ter verbetering van de inhoud. 
Ik hoop dat we er samen in zullen slagen 
om het AG een mooie toekomst te 
geven. Samen betekent wel dat je elkaar 
goed moet kennen. En wat is er beter 
om elkaar te leren kennen, dan op de 
Ledenborrel.

Tot de volgende ledenborrel.
Peter Klok

‘Een uitdagende golfbaan’ was de deelnemers van de vierde AG-golfdag in het 
vooruitzicht gesteld. Daarmee was niets teveel gezegd, zo bleek op 26 juli. De zestien 
deelnemers waanden zich in Klein-Zwitserland, terwijl ze zich onder een stralende zon 
door de heuvels en de waterpartijen van ‘De Gulbergen’ in Nuenen-Mierlo bewogen, 
voor een deel per kar, maar voor een aanzienlijk deel ook te voet.

Uitdagende golfdag

Het decor van de AG-golfdag 2016:

de uitdagende golfbaan ‘De Gulbergen’ in Nuenen-Mierlo. 

Het winnende duo Thea Schellekens en Paul Braam, geflankeerd 

door de organisatoren Dries Schellekens (links) en Jan de Lint. 
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Daar bovenop kwam nog een uitdagende spelvorm, waarin de golfers het volgens 
een ingenieus systeem (variant-’Dries’) in tweetallen tegen elkaar moesten opnemen. 
Het vergde het nodige denkwerk en overleg in een sportieve ambiance, volgens de 
beste AG-traditie. Met des te meer voldoening schoof iedereen na afloop aan voor 
een gezellig etentje, met als feestelijk hoogtepunt de prijsuitreiking. Uit handen van 
de organisatoren Dries Schellekens en Jan de Lint mochten Thea Schellekens en Paul 
Braam de AG-golftrofee 2016 in ontvangst nemen. De prijs voor de ‘neary’ bij de 
dames was voor Els Kin, voor de ‘longest’ bij de dames voor Ellens Frens en bij de 
heren voor Dries Schellekens.

Voor Marlies Gerrits was er een speciale blijk van dank voor haar bijdrage aan de 
catering in de baan. Zij was ook de fotograaf deze dag.
Voor de AG-golfdag van 2017 wacht de deelnemers weer een uitdagende baan, 
namelijk die van golfclub Welschap in Eindhoven.

Bas Bierkens
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Zoekend naar een goed woord om de verschillen tussen het 
werk van deze kunstenaars te omschrijven, stuitte ik op het 
woord contrast. Op het eerste gezicht is er een groot contrast 
tussen de kleurrijke abstracte werken van Liesbeth Bijkerk 
(1957) en de zwart-wit tekeningen van Rachida Post (1974). 
Ook is er een verschil in gelaagdheid. Liesbeth Bijkerk brengt, 
vaak transparant, laag over laag aan, terwijl het gestructureer-
de lijnenspel in het werk van Rachida Post zeer grafisch lijkt. 
Dan nog de omkadering van het werk. Een vaak heldere, af-
gebakende compositie, waarbinnen het abstracte verhaal van 
Liesbeth Bijkerk zich afspeelt, tegenover het totaal ontbreken 
van een duidelijk kader waarin de lijnen stuk voor stuk zijn ge-
trokken. Het werk van Rachida Post krijgt daardoor een grote 

Expositie Liesbeth Bijkerk en Rachida Post

Concentratie in verf en potlood

Rachida Post, Aftermath

Lie
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.t,ruimtelijke werking, een verhaal dat zich 

buiten het papier lijkt voort te zetten; als 
een schakel uit het grotere geheel. 

Het kijken naar abstracte kunst vereist 
een bepaalde inspanning om het werk 
te kunnen lezen. Het gaat om vorm, 
structuur, kleur, toets, compositie, diepte-
werking. Hoe verhouden de lijnen zich 
ten opzichte van elkaar, is er beweging 
of juist rust, zijn er sterke kleurcontras-
ten, scherpe lijnen en vlakken of meer 
lyrische vormen? 

De expositie wordt geopend tijdens de 

Ledenborrel op 1 september en de

kunstenaars zullen daarbij aanwezig zijn. 

Liesbeth Bijkerk zegt over haar werk: 
“Abstracte vormen roepen meestal een 
associatie op, maar als je deze inter-
pretatie loslaat en puur de kleuren en 
vormen in je opneemt, dan maak je het 
schilderij als het ware mee en kom je in 
een poëtische gemoedstoestand.”

Het werk van Rachida Post balanceert 
op de rand van abstractie. In een reeks 
getrokken lijnen ontstaat plotseling een 
herkenbare vorm. Waren dat eerder spo-
ren van mechanische voertuigen in het 
landschap of vliegende objecten in de 
lucht, nu zijn het drijvende objecten in 
de onmeetbare zee. De tekeningen lijken 
zeer minimaal, leeg zelfs op die kleine 
objecten na. Totdat de kijker zich reali-
seert dat dit lege beeld vol staat met de 
sporen die de hand van de kunstenaar 
heeft getrokken met potlood en krijt. 

Wat deze kunstenaars bindt is de manier 
van werken, de concentratie die zij hier-
voor nodig hebben. Voor beiden ontstaat 
het werk tijdens het maakproces, zonder 

Liesbeth Bijkerk, z.t.

een concept vooraf. Rachida Post werkt 
vanuit horizontaal getrokken lijnen over 
het hele vel papier geconcentreerd naar 
een definitief beeld toe.

Ook Liesbeth Bijkerk werkt zonder 
vooropgezet plan. “Vormen en kleuren 
ontstaan tijdens het schilderen. Het nodi-
ge wordt aangevuld en het overbodige 
weggehaald. Op een intuïtieve manier 
zoek ik zo naar de essentie van het 
beeld. Soms kost het schilderen moeite, 
maar dat mag achteraf niet meer te zien 
zijn. De sporen van de strijd moeten 
worden uitgewist. Het uiteindelijke werk 
moet er uitzien alsof het vanzelf ontstaan 
is. Een werk is af als het in evenwicht 
is, als de kleuren en vormen bij elkaar 
horen, als er rust in zit en als ik er lang 
naar kan kijken zonder dat het mij gaat 
vervelen.”
Het is beider manier van werken die ook 
overeenkomst in beleving veroorzaakt. 
Het intuïtief zoeken naar de juiste lijnen 
en vormen en de concentratie waarmee 
dat gepaard gaat maken dat het werk 
van deze kunstenaars allebei een be-
paalde kwetsbaarheid en gevoeligheid 
uitstraalt. 

Liesbeth Schreuder
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Van de Excursiecommissie 

Excursie naar Doorn
Donderdag 29 september, vertrek 9.00 uur

N.B. Noteert u vast dat we op dinsdag 
17 januari 2017 naar de opera in 
Düsseldorf gaan om te gaan genieten 
van Die Zauberflöte van Mozart.

De Duitse inktfabrikant Max von Gimborn stichtte in 1924 een 
exotisch bomenpark dat nu het nationaal bomenmuseum is. Op 
de 27 hectaren staan 3000 verschillende bomen en struiken 
uit Europa, Noord-Amerika en Azië in een parklandschap, en 
dat gecombineerd met beelden. We krijgen een rondleiding 
van anderhalf uur. Voor mensen die niet zo goed ter been zijn 
kan dit bezwaarlijk zijn. Er is een mogelijkheid voor een paar 
deelnemers om met een elektrisch golfkarretje aan de excursie 
mee te doen. Graag vooraf aan ons melden.

Hierna gebruiken we de lunch in de Oranjerie bij Huis Doorn 
en krijgen we aansluitend een rondleiding in de Keizerlijke 
Schatkamer, het paleis waar de Duitse keizer Wilhelm II na 
zijn verbanning uit Duitsland verbleef van 1920 tot 1941. De 
kamers in het kasteel zijn nog onveranderd ingericht en hebben 
de uitstraling van weleer. Ook het grote park rondom Huis 
Doorn is prachtig aangelegd.

Op het terrein van Huis Doorn is een permanente tentoonstel-
ling over Nederland en de Eerste Wereldoorlog en momenteel 
is er ook een tijdelijke tentoonstelling onder de titel: ‘Op de 

In het algemeen gesproken vormt liefde voor de literatuur of 
gewoon de lust om te lezen een gemeenschappelijk kenmerk 
van onze AG-leden.
Dat blijkt uit de belangstelling voor de Literaire Lezingen, 
waaronder Kom kennismaken met…, en dat blijkt uit het 
succesvolle bestaan van de Literaire Kring.
Nu is daar ook de actieve leesgroep, die zich toelegt op het 
lezen van auteurs die ooit de Nobelprijs hebben gekregen.  
Een tweede groep zal binnenkort starten.
U vindt daarom op de eerstvolgende pagina’s alles bijeengezet, 
wat op het literaire vlak plaatsvindt.

Geletterde 
leden!

Literaire Kring AG

Programma 2016-2017
2 september  James Joyce: ‘Ulysses’,  

lezing door dr. Onno Kosters
13 september  Franz Kafka: ‘Het proces’ en ‘Het slot ‘, 

inleider John Durinck
22 november  Emile Zola: ‘Het dierlijke in de mens’,  

inleider Marc Smeets
17 januari  Willem Frederik Hermans:  

‘De donkere kamer van Damocles’,  
inleider Vivian de Poorter

21 maart  Giorgio Bassani: ‘De tuin van de  
Finzi-Contini’s’, inleider Lo Tigchelaar

16 mei  D.H. Lawrence: ‘Zonen en Minnaars’,  
inleider Marjan de Wolff
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vlucht’. Hier wordt het vluchtelingen-
vraagstuk van nu vergeleken met en in 
het perspectief geplaatst van de vluch-
telingenstroom in WOI. Er zal na het 
bezoek aan Huis Doorn gelegenheid zijn 
om deze twee (niet zo grote) tentoonstel-
lingen individueel te bezoeken.

Het programma is als volgt:
9.00 uur uiterlijk vertrek. De bus zal ver-
trekken van het parkeerterrein Genneper 
Parken aan de Antoon Coolenlaan in 
Eindhoven (Stratum). Dit ligt tussen het 
zwembad de Tongelreep en de schaats-
baan. De auto kan men daar gratis 
parkeren. We zullen zorgen dat de bus 
er ruim voor de vertrektijd is en men dus 
niet buiten hoeft te wachten. 
10.30 uur aankomst in het Von Gimborn 
Arboretum, alwaar ontvangst met koffie 
en taart.
11.15-12.45 uur rondleiding in het Arbo-
retum. Dan met de bus naar Huis Doorn 
(5 minuten).
13.00-14.00 uur gezamenlijke lunch in 
de Oranjerie van Huis Doorn.
14.00-15.30 uur Rondleiding in Huis 
Doorn.
Aansluitend is er gelegenheid om de 
tentoonstellingen te bezoeken, maar 
men kan er ook voor kiezen weer naar 
de Oranjerie te gaan of het park te 
bekijken. De bus vertrekt weer om 17.00 
uur. Verwachte aankomst op de parkeer-
plaats rond 18.30 uur.

De kosten (bus, toegang, rondleidingen, 
koffie met taart, lunch) € 43 p.p.
Voor Museumjaarkaarthouders € 40.

Opgave voor 18 september via de web-
site van het AG en betaling via iDeal. 
Mocht dit niet lukken dan kunt u een van 
de excursiecommissieleden bellen. Ter 
voorbereiding kunt u kijken op www.huis-
doorn.nl en www.gimbornarboretum.nl 

Op 29 september gaan we naar Doorn,  
waar we een gecombineerd bezoek zullen 
brengen aan de A. Groene Schatkamer,  
B. het Von Gimborn Arboretum, en de  
C. Keizerlijke Schatkamer in Museum  
Huis Doorn.

Let op! Vertrek vanaf Parkeerterrein  
Genneper Parken

Het Slot
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Bij de jaarlijkse programmabespreking 
in de Literaire Kring zijn er twee 
deelnemers (Eli en Loes) die altijd 
vragen om ‘Ulysses’ van James Joyce te 
kiezen. Maar steeds wordt hun voorstel 
afgewezen, daar men van mening is dat 
het een te moeilijk, zelfs onleesbaar boek 
is. Nu krijgen we de gelegenheid om 
ons door een deskundige spreker te laten 
informeren. Dr. Onno Kosters, universitair 
docent Engelse Letterkunde en vertaler 
aan de Universiteit te Utrecht, komt op 
vrijdag 2 september naar het AG. Hij 
promoveerde in 1999 op het werk van 
James Joyce ‘Ending in Progress’.

Ze zijn halsoverkop vertrokken, gevlucht voor de 
autoriteiten. Simón en Inés vinden een woning in 
Estrella, een rustige stad die vooral opvalt door het 
bijzondere opleidingsinstituut. Daar leert hun zesjarige 
pleegzoon Davíd geen wiskunde of grammatica, 
maar - tot grote verbazing van zijn ouders - over het 
verband tussen sterren en dansen. De pragmatische 
Simón begrijpt niets van de school, en steeds minder 
van Davíd. De jongen benadrukt voortdurend dat 
Simón zijn echte vader niet is en Simóns levenslessen 
dringen niet tot het kind door; het gevoel dat Simón 
iets fundamenteels niet begrijpt, groeit met de dag. 
Maar ondanks de onorthodoxe lessen, waar ook 
schoolreisjes naar een nudistenstrand bij horen, ziet 
Simón de jongen opleven. Alleen Dmitri, de conciërge 
van het naast de school gelegen museum, baart 
hem zorgen. Waarom hangt hij de hele tijd bij de 
jongen rond, met zijn knipsels uit vieze blaadjes en 
zijn obsessie voor Ana Magdalena, de bloedmooie 
danslerares? Waarom duikt hij overal op, op de meest 
onverwachte plekken en momenten, als een duvel uit 
een doosje? ‘De schooldagen van Jezus’ toont ons een 
vader die zijn kijk op de wereld baseert op logica en 
feiten, die meer op zijn geest vertrouwt dan op zijn 
lichaam en een zoon die in alles het tegenovergestelde 

Literaire Lezing georganiseerd in samenwerking met ZINNenZO

Peter Bergsma (vertaler) over
‘De schooldagen van Jezus’ (2013)
van J.M. Coetzee

Literaire Kring 

James Joyce: Ulysses  
Lezing Onno Kosters
Vrijdag 2 september, 19.30 uur, Terraskamer

Zijn advies betreffende ‘Ulysses’ was, toen we hem benaderden: 
“Gewoon aan beginnen. Ik ben voorstander van de zienswijze 
dat het gewoon een roman is, een die men al doende leert 
lezen. En dat je bij eerste lezing je niet te veel moet laten af-
leiden door context, kennis en dergelijke.” Ook Salman Rushdie 
zegt, dat hij het helemaal niet zo’n gesloten boek vindt. Je hoort 
veel te weinig dat er zoveel humor in het boek zit en dat de per-
sonages zo levendig zijn. Of dat het thema, Stephen Dedalus op 
zoek naar zijn verloren vader en Leopold Bloom op zoek naar 
zijn verloren kind, zo ontroerend is.
Kom luisteren, u hoeft het boek niet eerst te lezen, en misschien 
wordt ook u overtuigd dat ‘Ulysses’ inderdaad een heel bijzon-
dere en mooie roman is.

Rob Westra

Maartje Wortel (Eemnes,1982) is een veelzijdig schrijfster. 
Zij publiceerde vier boeken die voor negen onderscheidingen 
of prijzen werden genomineerd: ‘Dit is jouw huis’ (2009), 
‘Half mens’ (2011), ‘IJstijd’ (2014) en ‘Er moet iets gebeuren’ 
(2015). Columns van haar hand verschijnen onder andere 
in NRC Next en Trouw. Op internet staat een lange lijst van 
tijdschriften, waarin haar artikelen zijn gepubliceerd. Ook 
heeft zij samengewerkt met onder meer Conny Janssen Danst 
en Spinvis. In haar voordracht besteedt zij aandacht aan de 
ontwikkeling in haar werk. Het verschil tussen het schrijven 
van een column, een kort verhaal en een roman is een ander 
interessant punt dat aan de orde zal komen.

Henk de Graaf
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Literaire Lezing

Kom kennismaken met… 
Maartje Wortel
Zaterdag 29 oktober, 17.00-19.00 uur
Meerlezaal (zaal open vanaf 16.30 uur)

lijkt. En dan gebeurt er iets in het 
schoolgebouw dat de hele stad op zijn 
kop zet. Langzaam ziet Simón in, dat er 
misschien nog een andere kant van het 
menselijk bestaan is: iets náást denken en 
ratio. Het lichaam, het gevoel, de dans; 
iets wat vooralsnog ongrijpbaar voor hem 
was, maar waar Davíd het levende bewijs 
van is. Simón zet alles op alles om zijn 
zoon te kunnen liefhebben en eindelijk te 
begrijpen.
De avond wordt opgeluisterd door 
het ensemble ‘Andersook’ dat Zuid-
Afrikaanse liederen ten gehore zal 
brengen.
De toegangsprijs voor deze lezing 
bedraagt voor niet-AG-leden € 12,50. 
Gezien het bijzondere karakter van de 
avond zijn wij genoodzaakt ook van  
de AG-leden een bijdrage te vragen  
van € 5.

Birgit van Beek (ZINNenZO) en  
Henk de Graaf (Literaire Lezingen AG)

Let op: de bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag en vanwege de AG-toneel-
uitvoering niet zoals gewoonlijk op 
zaterdag.

J.M. Coetzee

Dinsdag 22 november, 
20.00 uur, Meerlezaal

Detail van het boek De schooldagen van Jezus  
van J.M. Coetzee
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Het onderwerp van deze avond was het boek  
‘Onbepaald door het lot’ van de Hongaarse schrij-
ver Imre Kertèsz. Inleider Ed van Sprundel had een 
‘outline’ per e-mail gestuurd aan de hand waarvan 
hij zijn inleiding en toelichting hield.
Opvallend was de enorme actualiteit van het boek, 
gezien de huidige situatie in Hongarije. Net als de 
hoofdpersoon in het boek is de onlangs overleden 
schrijver in 1944 opgepakt en naar Auschwitz afge-
voerd, en daarna naar Buchenwald en Tröglitz. Na 
de oorlog volgde de school, waren er verschillende 
baantjes en het zich altijd onvrij voelen als journa-
list: “Je stelt geen vragen.” Na de Wende kwam er 
nog steeds geen gevoel van verbondenheid. In een 
interview met Renée Postma in 2002 voor  NRC 
Handelsblad over zijn leven in Hongarije zei hij: “Ik 
heb nog altijd de koffer klaarstaan”, hetgeen door 
de overheidsinstanties niet op prijs werd gesteld. 
Aanvankelijk wilde men zijn boek ‘Onbepaald door 
het lot’ niet uitgeven, wegens vermeend gebrek aan 
niveau. In 2005 is het verfilmd als ’Fateless’.
Het onderwerp van het boek had veel losgemaakt 
bij enkele aanwezigen, ook al vanuit hun eigen her-

inneringen aan de oorlog. De stijl kwam vervreem-
dend over tussen verteller en lezer, de zogenaamde 
‘onbevangenheid’ van de hoofdpersoon naast het 
weten wat er allemaal gebeurd is. Hongarije kwam 
over als een samenleving die niet van het verleden 
wil leren, zeker niet met het huidige staatshoofd 
Orbán.
Enkele deelnemers deelden de ervaringen van hun 
bezoek aan de concentratiekampen Mauthausen, 
Buchenwald en Auschwitz. Voor sommigen was er 
een opvallende associatie met de tekst bij de ingang 
van het PSV-stadion, ‘Eendracht maakt macht’, en 
‘Arbeit macht frei’ bij de ingang van  
Auschwitz… De conclusie was dat iedereen het een 
mooi boek had gevonden, dat veel stof tot naden-
ken had gegeven.

Tenslotte werd er afscheid genomen van Vivian 
de Poorter, die door het succes van deze groep 
een tweede leeskring ‘Nobelprijswinnaars’ heeft 
opgezet. 

Kees Hacken

Het programma van het afgelopen jaar werd afgesloten met 
de bespreking van ‘Het land van herkomst’ van E. du Perron. 
Vivian de Poorter gaf een voortreffelijke uiteenzetting van de 
structuur en inhoud van het boek.
Het nieuwe seizoen begint met de Joycelezing op 2 september 
en wordt tien dagen later gevolgd door de bespreking van twee 
boeken van Franz Kafka, misschien wel de invloedrijkste van 
alle grote schrijvers.
Eerder lazen we ‘De Gedaante verwisseling’, nu buigen we 
ons over ‘Het Slot’ en ‘Het Proces’. Deze boeken worden 
gekenmerkt door absurde gebeurtenissen en een beklemmende 
beschrijving van grote onzekerheid en ongekende bureaucratie. 
Ze hebben in de Nederlandse taal de begrippen ‘kafkaësk’ 
en ‘kafkaiaans’ doen ontstaan. In beide boeken treffen we 
een beklagenswaardige hoofdpersoon aan. In ‘Het Proces’ is 

Van de Literaire Kring

Franz Kafka
Het Slot en Het Proces
Dinsdag 13 september 2016, 19.30 uur, Balkonkamer

Verslag 

Leesgroep Nobelprijswinnaars 

Bijeenkomst 25 mei 

Een jaar geleden is de eerste groep lezers 
van start gegaan, op woensdagavond. 
Uitgangspunt is het lezen van een roman 
van een Nobelprijswinnaar. Het boek 
wordt kort toegelicht door de inleider 
van de avond. De werken worden 
gelezen in het Nederlands en zijn veelal 
verkrijgbaar op ‘Boekwinkeltjes.nl’.
In de loop van het jaar is er een tweede 
groep gestart op de maandagavond, 
ook zesmaal per jaar. In deze groep is 
nog plaats voor twee personen.  
De data in 2016 zijn: 5 september, 10 
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Nobelprijswinnaars lezen 
Programma 2016-2017

het Joseph K. die, zonder iets misdaan 
te hebben, op een morgen wordt 
gearresteerd en tevergeefs probeert om 
zijn misdaad en de rechters te kennen. 
In ‘Het Slot’ is het de landmeter K. die er 
niet in slaagt om met zijn opdrachtgever 
op een geheimzinnig kasteel in contact 
te komen. 

Beide boeken worden getypeerd door 
een symbolisch allegorisch karakter, 
kenbaar aan de naamgeving van 
de karakters, hun uiterlijk, hun 
stereotiep gedrag, hun schijnbare 
inwisselbaarheid, aan de irreële 
landschappen, monstrueuze gebouwen, 
duistere kamertjes en verstoorde 
tijdsaspecten. De absurdistische werking 
wordt nog versterkt door de minutieuze 
beschrijving in een droge, zakelijke stijl 
en door de afstandelijke, soms ironische 
verteltrant, die in sterke tegenstelling 
staat tot de wereld die Kafka beschrijft. 
Beide boeken vertonen merkwaardige 
parallellen waarop in de inleiding 
zal worden ingegaan en die verband 
houden met het leven van de auteur en 
zijn relatie tot vrouwen.

De schrijver had geen optimistische kijk 
op het leven, getuige de beide boeken. 
De inleiding wordt verzorgd door John 
Durinck.

Als u een keer een bijeenkomst
van de Literaire Kring wilt bijwonen, 
dan graag aanmelden via 
literairekring@ag-eindhoven.nl.

Rob Westra

oktober, 21 november en 19 december. Er is gekozen voor 
‘De vreemdeling’ van Albert Camus, ‘De oorlog heeft geen 
vrouwengezicht’ van Svetlana Alexijevitsj, ‘Dat vreemde in 
mijn hoofd’ van Orhan Pamuk en ‘Het zingende gras’ van 
Doris Lessing. Het is de bedoeling dat er in aansluiting op de 
inleiding een discussie ontstaat over verschillende (maatsch-
appelijke en culturele) aspecten van het gekozen werk. Als u 
een enthousiaste lezer bent, hoeft u niet bijzonder geschoold 
te zijn op literair vlak. Het is juist interessant hoe AG-leden van 
verschillende opleiding en achtergrond omgaan met de aange-
boden leesstof.
Als uw belangstelling is gewekt, kunt u een mail sturen aan 
viviandepoorter@ag-eindhoven.nl.
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Op donderdag 1 september start de eerste Ledenborrel 
van het nieuwe verenigingsjaar. Onze voorzitter, Peter 
Klok, zal het AG jaar officieel openen. Liesbeth Schreuder 
heeft, samen met haar secondanten, een nieuwe tentoon-
stelling ingericht, dit keer verzorgd door Liesbeth Bijkerk 
en Rachida Post. Beide kunstenaars zullen bij de opening 
aanwezig zijn.
Wij hopen op een grote opkomst, temeer omdat onze kok 
u zal vergasten op een heerlijk Oosters buffet.
De prijs voor dit buffet bedraagt € 22,50.

Ledenborrel - Zoals elk jaar komen ook nu weer de  
mosselen op tafel. Voor de ‘niet-mosselliefhebbers’ is  
er uiteraard een visje in de aanbieding.
Deze maaltijd kost € 21,50.
Voor de maaltijden kunt u zich aanmelden op  
040-2434808 en via de website.

Do 1 
sept.

Do 6 
okt. 

Sociëteitsleven

14  Gewag

De zomer is al een eind gevorderd en als u 
dit leest bent u wellicht al terug van vakantie. 
Uitgerust en voldaan en met veel zin in het nieuwe 
verenigingsjaar.

De afgelopen jaren heeft Nel van der Vliet de 
sociëteitscommissie ‘getrokken’ en de ledenborrel 
met haar charme begeleid. Nel heeft echter te 
kennen gegeven dat zij het stokje, voor wat betreft 
de sociëteit, over wil dragen en heeft mij gevraagd 
haar op te volgen. 

Ik ben Elly Heemskerk en sinds januari 2014 AG-
lid. Op diverse fronten ben ik al actief binnen het 
AG en hoop een waardige opvolgster van Nel te 
worden. 

Als voorbereiding op deze happening presenteert de toneelcommissie twee lezingen: 

Prof. dr. Floris Cohen, hoogleraar Vergelijkende geschiedenis van de natuurweten-
schap in Utrecht zal bespreken, waarom na zoveel eeuwen de middeleeuwers nog  
in het Aristotelische model geloofden en hoe een nieuwe tijd kon aanbreken.  
“Een groots tijdperk, waarin het een lust is om te leven”, laat Brecht Galilei zeggen. 
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de filosofiecommissie en vindt 
plaats op vrijdag 18 november in de Meerlezaal, aanvang 20.00 uur. 

Loek Zonneveld, docent drama aan de Toneelschool in Amsterdam en recensent  
van De Groene Amsterdammer zal spreken over Brecht en zijn werk: donderdag  
24 november in de Meerlezaal, aanvang 20.00 uur.

Van de toneelcommissie

Galileo Galilei

Op 26, 27 en 28 november gaat het AG-Toneel in de Meerlezaal een  
bewerking door Frank van den Berg opvoeren van Brechts ‘Leben des Galilei’ 
in de vertaling van Gerrit Kouwenaar. 

Bertolt Brecht schreef een kunstwerk in de vorm van een toneelstuk 
over het leven van Galilei. Hij stak daarbij zijn kijk op het leven 
niet onder stoelen of banken. Hij deed zelfs de historie geweld 
aan. Zijn stuk is dan ook geen documentaire. Hij schreef het in 
1938/39 in Denemarken op de vlucht voor de nazi’s. Het gaat 
over macht en verzet, met als speelbal het universum volgens 
Aristoteles. 
De houtsnede van Petrus Aponius uit 1539 toont ons het universum 
van Aristoteles (384-322 v.C.). De buitenste ring heet ‘coelum 
empireum habitaculum dei et omnium electorum‘ ofwel ‘het rijk 
van de hemel, huis van God en alle uitverkorenen’. Dit is dus een 
christelijke toevoeging. Van buiten naar binnen zijn er eerst de 
negende en achtste hemel met de sterrenbeelden. In de volgende 
zeven kristallen bollen zitten de planeten Saturnus, Jupiter, Mars, 
Zon, Venus, Mercurius en de maan. Binnen de eerste kristallen bol 
met de maan zijn de atmosfeer en de aarde met een landkaartje 
getekend. 
In de tijd van Galilei, 19 eeuwen later! was dit model voor bijna 
iedereen realistisch en door de kerk als leer erkend. Het paste 
bij de dagelijkse ervaring van zonsopgang en -ondergang en bij 
bijbelse teksten waarin God de zon stil laat staan. 
Galilei keek als eerste met een verrekijker naar de maan en Jupiter. 
Hij vond aanwijzingen dat de aarde om de zon draait. Galilei 
voelde zich gedreven om ‘De Waarheid’ aan de man te brengen 
en op te boksen tegen een bolwerk van kerkelijke leer en gezag. 
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AGora-lezingen 2016/2017

Wekelijks op donderdagavond, met uitzondering van de eerste 
donderdag van de maand, vinden er van september tot en met 
april lezingen plaats. Op de site van het AG onder de button 
‘wetenschap’ kunt u alle inmiddels beschikbare informatie over 
het programma vinden.
Toegangsprijs voor deze lezingen: € 5 voor leden en studenten 
en € 12 voor niet-leden. Er is een passe-partout verkrijgbaar 
dat toegang geeft tot zeven vrij te kiezen (uit alle achttien) AG-
ora-lezingen. De prijs daarvan bedraagt: € 25 voor AG-leden 
en € 60 voor niet-leden. Met dit passe-partout kunt u ook een 
introducé meenemen om met AGora kennis te maken. Eén uit-
zondering op deze prijsstelling: Voor een NGIZ-lezing betaalt 
iedereen € 5 ongeacht lidmaatschap. Dit dankzij een subsidie 
van de NGIZ.

De aandacht gaat dit jaar vooral uit naar de toekomst. Met 
thema’s als: hoe (technologisch) onderzoek ons leven kan 
verbeteren en wellicht verlengen. Tevens de daarbij behorende 
dilemma’s. De duurzaamheid van de wereld waarin wij leven, 
de soort maatschappij waar wij deel van willen uitmaken. Ook 
geopolitiek komt aan de orde. Dat alles in achttien lezingen.

In het seizoen 2015/2016 is het 
Academisch Genootschap samen 
met de VVAO en het NGIZ gestart 
met de zogeheten AGora-lezingen. 
Deze avonden werden regelmatig 
druk bezocht door soms meer 
dan 100 enthousiaste leden van 
de drie verenigingen en andere 
belangstellenden. 

De positieve reacties die wij als 
programmaraad mochten ontvangen 
zijn natuurlijk opgeroepen door de 
enthousiaste, deskundige sprekers 
(grotendeels uit eigen regio) over 
interessante onderwerpen. En 
onder het motto ‘noblesse oblige’ 
gaan wij graag de uitdaging aan 
om het seizoen 2016/2017 zo 
te programmeren, dat bezoekers 
volgend jaar rond deze tijd spreken 
over een minstens zo succesvol 
seizoen. 

Kwaliteit en duur van leven
We hebben vier lezingen geprogrammeerd waarin 
nieuw onderzoek aan de orde komt, dat ons leven en 
onze gezondheid sterk kan beïnvloeden. We starten 
met een voordracht vanuit een sterke onderzoeks-
groep aan de TU/e, die zich focust op regeneratieve 
geneeskunde met bijzondere ontwikkelingen op het 
gebied van kunstmatige hartkleppen. Daarna wordt 
het thema opgepakt van kwaliteit van leven versus 
duur van leven. Aan de orde komt het dilemma van 
vrijwillige levensbeëindiging, wanneer de kwaliteit 
van leven enorm is verslechterd. De derde lezing gaat 
over het belang van ons darmstelsel en onze excre-
menten. Een onderwerp, vaak verzwegen en weg-
gestopt, maar opnieuw en terecht in de schijnwerper 
vanwege nieuwe ontwikkelingen. De spreker behan-
delt tijdens de vierde lezing nieuwe inzichten in een 
ziekte die we niemand toewensen; namelijk dementie 
en de achtergronden daarvan. 

In welke wereld willen wij leven:
is onze economie rechtvaardig?
We leven in een wereld waarin het stelsel 
van het neoliberalisme hoogtij viert. Maar is 
dat wel rechtvaardig? Wat is ‘rechtvaardig’ 
eigenlijk? Zijn er andere stelsels denkbaar 
en bruikbaar? Hoe komen we tot veranderin-
gen? Zullen we andere doelstellingen gaan 
nastreven? Het heeft er alle schijn van dat 
wereldwijd meer en meer protest ontstaat 
tegen de bestaande welvaartsverdeling 
(zie onder meer Piketty). De sprekers zullen 
nieuwe paradigma’s aan de orde stellen, 
zoals de solidaire economie en gelet op 
duurzaamheid ook het begrip circulaire 
economie.

Duurzaamheid: Hoe lang duurt onze toekomst nog?
Wat is duurzaamheid eigenlijk? Wat moet je eronder verstaan? Hoeveel mensen leven er in de toekomst op 
onze planeet? Is er voldoende water en voedsel? Komen er nieuwe migratiestromen op gang met mensen 
die vertwijfeld zoeken naar een beter leven? Kunnen we onze levensstijl alsnog ombuigen naar één die 
aansluit bij een duurzame wereld? Vragen te over, reden temeer om een aantal specialisten op duurzaam-
heidsgebied eens aan het woord te laten om ons wellicht een rooskleuriger perspectief te schetsen.  

De NGIZ-lezingen over 
(on)macht in de wereld
Zo goed mogelijk aansluitend bij de actua-
liteit, komen er onderwerpen aan de orde 
in het kader van oorlog, vrede en veiligheid 
in onze wereld. De wereldwijde dagelijkse 
ontwikkelingen bieden geen al te optimis-
tisch perspectief op vrede en veiligheid aan 
alle bewoners van deze planeet. Op basis 
van actuele ontwikkelingen in wereldcon-
flicten en pogingen daaraan iets te doen, 
nodigt het NGIZ in de loop van het seizoen 
deskundigen uit om een lezing te geven in 
het kader van de AGora-cyclus. 

Kunst
Een belangrijk aspect van kunst is dat zij onze gevoelens probeert te raken, anders dan op de rationele ma-
nier waaraan wij vaak gewend zijn. Hoe kun je kijken naar beeldende kunst, ervaren hoe en onder welke 
omstandigheden deze is ontstaan? Hoe kun je luisteren naar toonkunst en ervaren wat de componisten ooit 
hebben willen overbrengen? Dit jaar gaan we dat een paar keer proberen op een manier die zich onder-
scheidt van het bestaande aanbod. En dat belooft echt een ander perspectief te bieden dan de kunstmatige 
manier waarop die kunst nu tentoongesteld of weergegeven wordt in kunstboeken en andere media.

Namens de programmaraad, Bernard Grevink
Voor inlichtingen: E: agora@ag-eindhoven.nl
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September

Do 1 sept Ledenborrel 
Ledenborrel en opening expositie  
‘Concentratie in verf en potlood’
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 2 sept Literaire Kring
Ulysses van James Joyce
Terraskamer, 19.30 uur

Di 13 sept Wandeling 
Afstand 5 km
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Di 13 sept Literaire Kring
Franz Kafka: ‘Het Proces’ en ‘Het Slot’
Balkonkamer, 19.30 uur

Do 15 sept AGora-lezing   
Toegenomen ongelijkheid in de wereld
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 20 sept Culinaire Tafel
5-gangen diner: Een culinair hoogstandje
Haardkamer, 18.00 uur

Di 20 sept Muziekcaleidoscoop  
Laat uw muziek horen!
Balkonkamer, 20.00 uur

Do 22 sept NKV & EOL   
Van falende staat naar Kalifaat
Haardkamer, 20.00 uur

Do 22 sept AGora-lezing   
Kunstlicht en kunst
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 23 sept Filmhuis  
Speelfilm Amour
Meerlezaal, 17.00 uur

Za 24 sept Kom kennismaken met ...  
Bart Slijper en J.C. Bloem
Meerlezaal, 19.45 uur

Zo 25 sept Wandeling
Afstand 10 km
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Do 29 sept Excursie   
Von Gimborn Arboretum en
Museum Huis Doorn
Genneper Parken, 9.00 uur

Do 29 sept AGora-lezing   
De geopolitieke situatie in de wereld
Meerlezaal, 20.00 uur

Oktober

Za 1 okt Vluchtelingen   
informatiedag, georganiseerd  
door de EU-Tafel
Meerlezaal, 10.00-16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur

Ma 3 okt EOL   
Het wonder van zilver
Haardkamer, 20.00 uur

Do 6 okt Ledenborrel
Ledenborrel en mosselmaaltijd
Sociëteit, 17.30 uur

Do 6 okt AGora-lezing    
Onverenigde Staten van Amerika
Blauwe zaal TU/e, 20.00 uur

Za 10 okt AG-arrangement 
i.s.m. Parktheater, zie pag. 23
Samenkomen Haardkamer, 17.30 uur

Di 11 okt Wandeling
Afstand 5 km
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Vr 14 okt Filmhuis opera op dvd
La finta giardiniera 
Balkonkamer, 20.00 uur

Do 20 okt AGora-lezing   
Solidaire Economie: Minder hebzucht!
Meerlezaal, 20.00 uur

Zo 23 okt Wandeling
Afstand10 km
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Za 24 okt AG-arrangement  
i.s.m. Muziekgebouw, zie pag. 23
Samenkomen Haardkamer, 17.00 uur

Toneel&Cabaret elke maandag, Meerlezaal, 20.00 uur 
AG-koor elke woensdag, Meerlezaal, 20.00 uur
Bridgeclub 1 2e dinsdag in de maand, 19.30 uur
Vrij Bridge elke woensdag, 19.30 uur, 
 aanmelden voor dinsdag 12.00 uur
Tafel O&D 1 elke 2e donderdag van de maand, 12.00 uur
Tafel O&D 2 elke 4e donderdag van de maand, 12.00 uur
Tafel O&D 3 elke 3e maandag van de maand, 12.00 uur
Politiek Hist. Kring elke 2e woensdag van de maand, 11.00 uur
HMO elke 3e dinsdag van de maand, 20.00 uur
EU-Tafel elke 1e dinsdag van de maand, 15.00 uur

 Data onder voorbehoud. 
 Kijk voor de actuele agenda op:
 www.ag-eindhoven.nl

 Niet-leden zijn welkom, 
 aanmelden via website: 
 www.ag-eindhoven.nl

   Deze lezingen zijn mede mogelijk 
gemaakt door:
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Vr 28 okt Filmhuis speelfilm
Time of the gypsies
Balkonkamer, 20.00 uur

Za 29 okt Kom kennismaken met ...  
Maartje Wortel
Meerlezaal, 17.00 uur

Ma 31 okt NKV
Euripides’ Elektra:  
oude helden in nieuwe rollen
Haardkamer, 20.00 uur
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Filmhuis
(alleen voor leden)

Speelfilm

Time of the Gypsies 
(Dom za Vesanje)
(Joegoslavië / Engeland / Italië, 1988)

Vrijdag 28 oktober, 20.00 uur, Balkonkamer

De film is uitgekomen in het jaar van de val van de 
Muur en opgenomen vlak voor de burgeroorlog in 
Joegoslavië, dat toen nog een geheel was.
De hoofdfiguur is Perhan, een jonge Roma 
zigeuner die telekinetische krachten bezit. Hij wordt 
verleid door het snelle geld van kleine diefstallen 
en verandert in de loop van de film van een 
goedhartige jongen in een onbetrouwbare gangster.
Emir Kustrurica leefde drie maanden in een 
zigeunerkamp ter voorbereiding van deze film. 
Achteraf zei hij dat alle vooroordelen wat betreft 
zigeuners waar zijn. Zij stelen, gokken en als het 
echt wat oplevert verkopen ze desnoods hun kind.
De muziek van Goran Bregovic is nog bekender 
dan de film zelf.

Regie : Emir Kusturica
Muziek : Goran Bregovic
Perhan : Davor Dujmovic  
Ahmed Djada : Bora Todorovic  
Grootmoeder : Ljubica Adzovic 

Speelduur: 142 minuten

Speelfilm

Amour
(Denemarken, 2012)

Vrijdag 23 september, 20.00 uur, Balkonkamer

Amour gaat over een ouder echtpaar, Georges en 
Anne. Twee gepensioneerde musici die hun leven 
vullen met kunst. Tot Anne een beroerte krijgt en 
de helft van haar lichaam verlamd raakt. Georges 
verzorgt haar met liefde, maar kan niet voorkomen 
dat zij steeds verder van hem wegglijdt. Hij raakt 
zelf ook in een isolement.
Michael Haneke wint met deze film de Gouden 
Palm op het Filmfestival in Cannes in 2012.
Een mooiere en meer respectvolle film over de 

liefde en onverbiddelijke dood bestaat niet!

Regie en scenario  : Michael Haneke
Georges    : Jean-Louis Trintignant
Anne   : Emmanuella Riva
Eva    : Isabelle Huppert

Speelduur: 127 minuten

Muziekfilm

Opera op dvd: La finta giardiniera 
(de vermomde tuinierster) 

Dramma giocoso in drie bedrijven van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Libretto : waarschijnlijk van Giuseppe Petrosellini
Première : München, 1775

Vrijdag 14 oktober, 20.00 uur, Balkonkamer

Lagonero, bij Milaan, eerste helft 
18e eeuw, landgoed van de Podestà 
(burgemeester).
Graaf Belfiore heeft uit jaloezie zijn 
minnares, Gravin Violante Onesti 
neergestoken en voor dood achtergelaten 
alvorens te vluchten.
Het verhaal begint als we Violante, 
herrezen uit de dood, rustig aan het 
werk terugvinden in de tuin van de 
burgemeester, vermomd als Sandrina 
de tuinierster, samen met haar bediende 
Roberto.
Violante wil haar graaf terug, want haar 
liefde voor hem is niet voorbij, maar ze 
ontdekt dat Belfiore intussen verloofd is 
met het nichtje van de Podestà.

In deze eerste komische opera, in 
rococostijl, en geschreven in opdracht 
voor de carnavalstijd, komt Mozarts 
ontluikende talent al ten volle tot uiting.

Hanna van Stratum

Orchestra ‘La Scintilla’ van de Opera 
Zürich, op historische instrumenten, 
onder leiding van Nikolaus Harnoncourt. 
Opname: 2006

Speelduur: circa 180 min.

Graaf Belfiore : Christoph Strehl

Gravin Violante : Eva Mei
Podestà : Rudolf Schasching
Regie : Tobias Moretti
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Voor seizoen 2016-2017 organiseert het AG een aantal speciale arrangementen in 
samenwerking met het Parktheater en het Muziekgebouw Eindhoven. 

Het arrangement is inclusief 
•  aperitief, tweegangen diner inclusief een consumptie en koffie toe op het AG
•  inleiding over de voorstelling tijdens het diner of voor de voorstelling
•  vervoer per luxe VIP-bus van AG naar de voorstelling en terug
•  speciaal gereserveerde plaatsen tijdens de voorstelling 
•  een consumptie in de pauze

De data voor onze wandelingen in de regio liggen weer vast.
Elke tweede dinsdag en vierde zondag van de maand, respectievelijk 
ca. 5 en 10 km, met een gezellige nazit. Veel deelnemers gaan 
rechtstreeks naar het startpunt van de tocht, maar er is ook altijd een 
gezamenlijk vertrek vanaf de parkeerplaats bij het AG.
Aanmelden is niet nodig. Wel zoeken we nog mensen die een 
wandeling willen uitzetten. Graag voor overleg en aanmelding contact 
opnemen met Jan Houkes, tel. 040-2122364 10 oktober

Stemmen! - De Orde van de Dag 
In samenwerking met Het Zuidelijk Toneel en  
Het Nationale Toneel.

De Orde van de Dag brengt een zinderende show rond 
de Amerikaanse verkiezingen met hilarische, messcherpe 
en indringende scènes, interviews, sketches en reportages. 
Stemmen! wordt een spel tussen fictie en werkelijkheid,  
balancerend op de grens tussen theater en politiek,  
journalistiek en satire. 

24 oktober
Orquestra de Cadaqués Barcelona 

Vanavond schittert de jonge Italiaan Augustin Hadelich met 
het vioolconcert van Beethoven, een meesterwerk uit 1806. 
De baton is in handen van niemand minder dan de 91-jari-
ge Sir Neville Marriner. Deze avond is een unieke gelegen-
heid om Marriner aan het werk te zien. Onder zijn leiding 
speelt het Spaanse kamerorkest Orquesta de Cadaqués uit 
Barcelona naast Beethovens briljante vioolconcert ook diens 
zonnige Tweede symfonie.
Let op! Geweldig aanbod: plaatsen zijn op de 1e rang.

De prijs bedraagt € 45 per persoon all-in.
Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Het maximale aantal deelnemers is 19, dus schrijf u snel in 
op de AG-website onder het hoofdstuk Sociëteit, vol is vol.

De prijs bedraagt € 49 per persoon all-in.
Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  
Het maximale aantal deelnemers is 19, dus schrijf u snel in  
op de AG-website onder het hoofdstuk Sociëteit, vol is vol.

Een nieuw najaar, nieuwe wandelingen!

Zondag 
25 september 
23 oktober 
27 november 
22 januari  
26 februari  
26 maart  
23 april 
28 mei

De data zijn:

Dinsdag 
13 september  
11 oktober  
  8 november 
10 januari 
14 februari 
14 maart 
11 april 
  9 mei

In december zijn er geen AG-wandelingen.

Op zondag 25 juni vindt de gezamenlijke  
slotwandeling plaats.

AG-Arrangementen, Speciaal voor leden
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Opinie & Debat

De Tafels Opinie en Debat organiseren maandelijkse 
discussiebijeenkomsten over interessante, spraakmakende of 
controversiële artikelen uit de zaterdagse NRC Handelsblad bijlage 
Opinie & Debat en soms uit andere bronnen.

Opinie & Debat 1 (o.l.v. Caroline Haarman) komt bijeen op de tweede donderdag van 
de maand om 12.00 uur (eerstvolgende bijeenkomst donderdag 8 september).

Opinie & Debat 2 (o.l.v. Ton Bosman) komt bijeen op elke vierde donderdag van 
de maand van 12.00 tot 14.00, uur inclusief een eenvoudige lunch (eerstvolgende 
bijeenkomst donderdag 22 september).

Deze groep is door het vertrek van een aantal leden in de afgelopen jaren naar onze 
mening te klein geworden. Daarom zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe leden. Als 
er onder u AG-leden zijn die interesse hebben in deze tafel, dan zouden wij dat graag 
van u willen horen. Op dit moment bestaat de tafel uit acht personen. Tien, elf of twaalf 
zou aanzienlijk beter zijn in verband met de keuze van vier personen aan het eind van 
elke bijeenkomst, die ieder een artikel uit Opinie & Debat van NRC Handelsblad van 
de komende vier weken kiezen om toe te lichten op de volgende bijeenkomst.
Aanmelden/nadere informatie via opinie.debat2@ag-eindhoven.nl 

Opinie & Debat 3 (o.l.v. Tinus de Gouw/Rolf Treep) komt bijeen elke derde maandag 
van de maand om 12.00 uur (eerstvolgende maandag 19 september). In april 2016 is 
Opinie & Debat 3 gestart met een groep van zes personen.

Na een kennismaking zijn we meteen ‘voluit gegaan’. We hebben verschillende 
onderwerpen langs zien komen, zoals (natuurlijk) Europa, De mens als maat der 
dingen, Posthumanisme, Is Brussel te groot of juist te klein?, Referenda, Vrijheid van 
meningsuiting en Discriminatie. En net als je denkt dat je een mening hebt die staat als 
een huis, word je door je mede-debater weer in een ander spoor geduwd. 
Inmiddels bestaat groep 3 uit negen personen en mede daardoor worden de debatten 
steeds levendiger en ook dieper en breder. O&D blijkt een heel goede formule om je 
kijk op de wereld aan te scherpen. Wil je meedoen, dan moet je snel zijn. 
Aanmelden via opinie.debat3@ag-eindhoven.nl

Bijeenkomst ambassadeurs 

Op 12 juli hebben we alle ambassadeurs die een kennismaker hebben begeleid in 
het afgelopen jaar uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren 
en verbeterpunten aan te geven. 

Enkele ambassadeurs

Het bleek een vruchtbare, zeer geanimeerde avond. Nieuwe leden hebben zich over het algemeen positief 
uitgelaten over het ambassadeursconcept. Er is veel aandacht voor nieuwe leden en dit wordt gewaardeerd. 
Zij voelen zich welkom doordat ambassadeurs hun best doen om de nieuwe leden te betrekken bij het AG. En 
voor de ambassadeurs voelt het vervolgens goed om de nieuwe leden ‘los te laten’ omdat zij hun draai hebben 
gevonden. Zelfs geven leden die al lang lid zijn aan, jaloers te zijn op het ambassadeursconcept aangezien het 
in hun tijd veel lastiger was om een plekje te veroveren. 

Een aantal ambassadeurs gaf aan dat de meeste leden meer voor het verenigingsgevoel komen en niet alleen 
-wat we altijd aannemen-  voor de activiteiten die we aanbieden. Met name de Nieuwe Leden Tafels geven een 
‘jaarclubgevoel’, een ‘sense of belonging’ en maken dat mensen zich sneller thuis voelen. Op de vraag of het 
AG voldoende sociëteit is, werd wisselend geantwoord. Het AG heeft veel activiteiten te bieden, maar mensen 
zijn ook op zoek naar goed gezelschap, of willen gewoon binnenlopen en samen eten of een borrel drinken. 
Naar gezelligheid, gemoedelijkheid en vooral verbondenheid. 

Natuurlijk vielen er ook verbeterpunten aan te dragen zoals: het verhogen van toegangsprijzen voor niet-leden 
bij lezingen, de uitstraling van de sociëteit, consistente procedures, betere terugkoppeling, de voordelen van het 
lidmaatschap nóg meer benadrukken.

Kortom, in dit eerste campagnejaar is er met enthousiasme en bevlogenheid gewerkt. Het doet heel goed om te 
zien dat elke ambassadeur geheel op eigen wijze, maar altijd zorgvuldig en stijlvol omgaat met nieuwe leden. 
Alle ambassadeurs, heel hartelijk dank voor jullie formidabele inzet en feedback. We blijven er met marketing/
communicatie voortdurend aan werken om onze doelstelling, meer enthousiaste nieuwe leden, te bereiken. 

Anke Nollen,
Bestuurslid communicatie



26   Gewag Gewag  27   

georganiseerd door de EU-Tafel

Vluchtelingen 
informatiedag

(Inter)nationaal
In de ochtend schetsen enkele inleiders van de EU-tafel u de 
historische context, de verschillende EU-beleidsopties en de 
afwijkende positie van EU-landen. 
De heer Bram van Ojik sluit het ochtendprogramma af. Hij 
werd bekend als (voormalig) partijvoorzitter van Groen Links in 
de Tweede Kamer. Tegenwoordig is hij migratiegezant bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en daar belast met de opvang 
van vluchtelingen in de regio’s van herkomst. Hij verdedigt het 
Nederlandse beleid in het buitenland, dus hij is ook zeer goed 
op de hoogte van de internationale verhoudingen rondom dit 
thema.

Onze regio 
Tijdens het middagprogramma licht wethouder Yasin Torunoglu 
toe op welke manier de gemeente Eindhoven bijdraagt aan 
het oplossen van het vraagstuk. Vervolgens zullen enkele 
asielzoekers zelf vertellen wat het betekent om het eigen land 
te moeten verlaten en hier opnieuw te moeten beginnen in een 
andere en vreemde omgeving. U kunt desgewenst met hen in 
gesprek over hun ervaringen. Tot slot zal een medewerker van 
Vluchtelingenwerk Nederland vertellen over de bijdrage van 
deze organisatie aan het oplossen van dit vraagstuk.

U keert na afloop van deze informatiedag huiswaarts met meer 
inzicht in en begrip van het moeilijke maar o zo menselijke 
vraagstuk van vluchtelingen, dat van alle tijden is.

Aanmelden
Aanmelden voor deze themadag is in verband met de 
voorbereidingen ook voor AG-leden en introducés verplicht; dat 
kan via de agenda en de aanmeldpagina op de AG-website. 

Namens de EU-Tafel,
Tinus de Gouw

Zaterdag 1 oktober, 10.00-16.00 uur, 
inloop vanaf 9.30 uur, Meerlezaal

Slijper (Groningen 1963) publiceerde 
in 2007 ‘Van alle dingen los. Het leven 
van J.C. Bloem’ en in 2012 verscheen 
van zijn hand ‘In dit gevreesd gemis. 
Het leven van Willem Kloos’. Op het dit 
moment werkt hij aan een groepsportret 
van de Tachtigers, de revolutionaire 
groep schrijvers die rond 1885 de 
Nederlandse literatuur op zijn kop zette. 
Eerder sprak Slijper voor het AG over 
Kloos; dit keer gaat het over Bloem, de 
dichter van de dood, wiens vijftigste 
sterfdag op 10 augustus herdacht wordt 
met onder meer een herdruk van Slijpers 
biografie.
J.C. Bloem (1887-1966) was in het 
dagelijks leven een wonderlijke figuur 
die door zijn legendarische luiheid 
altijd in de grootste problemen zat. En 
wanneer hij toch eens een stap vooruit 
dacht te zetten, bleek dat steevast een 
achteruitgang. Hij was zich bij alles 
wat hij deed - en dus vooral niet deed 
- bewust van de zinloosheid van onze 
daadkracht, waar het duister van de 
dood elke dag dichterbij komt. Het 
inspirerende van zijn ‘luiheid’ is dat er 
één ding was waar hij zich wel voor 
inzette: hij zocht en vond woorden voor 
de tragiek van het leven, die nog altijd 
talloze lezers bezielen en troosten.

Henk de Graaf

Bart Slijper over J.C. Bloem

Literaire Lezing
Kom kennismaken met…

Zaterdag 24 september, 17.00-19.00 uur, Meerlezaal 
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Programma
AG-lid Theo Bemelmans is gedurende 
deze dag de moderator. Aan de orde 
komen onder andere de volgende 
onderwerpen: Wanneer is het 
vluchtelingenprobleem onder controle?
Is opvang en ondersteuning in de regio 
beter dan opname in Europa? Waarom is 
een aantal EU-landen voor vluchtelingen 
toch zo aantrekkelijk dat ze al die risico’s 
nemen? Waarom lukt het niet om de EU-
grenzen te sluiten? Wat betekent dit voor 
de vluchtelingen zelf? Hoe gaan we hier 
in Eindhoven en in Nederland mee om?
Wat is er te zeggen over de 
ontwikkelingen op langere termijn? 

Vorig jaar zijn we gestart met 
groepsgesprekken over dit complexe 
onderwerp. Die werden goed bezocht  
en positief beoordeeld. We vervolgen 
nu met een informatiedag, zodat we 
uitgebreider kunnen ingaan op de 
actualiteit en ontwikkelingen in het 
afgelopen jaar. De migratie naar 
Europa haalt niet meer elke dag het 
voorpaginanieuws maar de problemen 
zijn nog lang niet opgelost. Wij 
verwachten dat migratie en vluchtelingen 
de komende jaren een structureel 
aandachtspunt voor onze samenleving 
zullen blijven. Dus als u over dit 
belangrijke maatschappelijke thema goed 
geïnformeerd wilt blijven dan is deelname 
aan deze dag zeer aanbevolen. 
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Op 26 mei beleefden wij onze gezamenlijke wandeling van de 5- en 10-km groepen.
Dit was de laatste tocht van het seizoen 2015-2016. Er was wisselvallig weer voor-
speld, maar dit gold niet voor het Grotels Bos bij Bakel. Hier was de wandeling 
uitgezet door Willie Roncken en Klaas Pietersen. Het gebied is een afwisseling van bos 
en open veld, doorsneden door het beekje de Esperloop.
Vanwege de overvloedige regenval van de afgelopen periode kon je ook wel spreken 
van
het Espermeer. We begonnen onze tocht bij het restaurant ’De Bosparel’.
Na een uurtje wandelen bereikten we een picknickplaats waar Willie en Klaas 
gezorgd hadden voor een rijkelijke ontvangst met verfrissingen, fruit en gebak.
Hierna keerde de 5-km groep terug naar het vertrekpunt. De 10-km groep vervolgde 
de tocht door het gevarieerde landschap, maar kwam nog voor menige verrassing te 
staan. Onze route werd afgesneden door een nieuwe brede waterloop met een diepte 
van enige decimeters. Eigenwijs als wij zijn, moest deze hindernis worden overwon-
nen. Enkele wandelaars trokken de stoute schoenen en sokken uit en verklaarden de 
hindernis voor doorwaadbaar. Anderen liepen er gewoon door. Herman van Heek 
waagde een sprong en landde helaas in het water. Ger van Zantvoort maakte er 
een geslaagde zweefvlucht van met als toegift op de andere oever een acrobatische 
koprol. Een minder avontuurlijk aangelegd deel van het gezelschap koos een omweg 
over hoger terrein.
De Esperbeek is op enige plaatsen voorzien van een overgang. Met een speciale 
ganzenpas konden we daar veilig oversteken. Voldaan bereikten wij het einde van 
onze tocht ‘De Bosparel’, waar ons een lunchbuffet wachtte. Nauwelijks zaten we 
aan tafel of er brak een ongekende hoosbui los. De lunch werd opgeluisterd door het 
zangduo Lou en Evy, de kleinkinderen van Willie (vier en acht jaar).
Frans Remmen zong enige oude Brabantse volksliederen. Lou en Evy trakteerden ook 
op een voorstelling van het ballet ’Hupsakee’.
Na afloop dankte Mariët allen die hebben meegewerkt aan de wandelingen van het 
afgelopen seizoen.

Volgens mij gaan beide groepen in september weer graag op pad!

Jan Houkes

Slotwandeling
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Politiek Historische Kring in 2016-2017

Voor het verenigingsjaar 2016/17 staat het Midden-Oosten op het programma.  
Wij bestuderen dit aan de hand van het boek van W.L. Cleveland: ’A history of the modern Middle East’ (ISBN 
978-0-81334-833-9). De formule is dat één van de leden meerdere hoofdstukken voor zijn rekening neemt en 
daar een verhaal over vertelt. Het staat de spreker vrij daarbij zijn of haar eigen accenten te leggen. Een ander 
lid bereidt zich ook voor en becommentarieert het verhaal van de eerste of voegt daar vragen of opmerkingen 
aan toe. Dit laatste is nieuw, hoe dat gaat uitwerken is onbekend. Uiteraard lezen alle leden de hoofdstukken 
ook. Tijdens de verhalen of na afloop vindt er een levendige discussie plaats. Je kunt er van leren.

Voor geïnteresseerden: de bijeenkomsten vinden plaats op de tweede woensdag van de maand in het AG, 
vanaf oktober 2016 tot en met april 2017, en beginnen om 11.00 uur. Na afloop lunchen we met elkaar, 
hervormen de wereld en heffen omstreeks 14.00 uur de zitting op.
Kijk voor het programma op www.ag-eindhoven.nl bij Maatschappij. 

Bernard Grevink

Ook geïnteresseerd in de machtsverhoudingen in deze wereld? Stelt u zich ook 
wel eens de vraag hoe het allemaal zo gekomen is? In de Politiek Historische Kring 
(PHK) komen dergelijk vragen aan de orde. Dit gebeurt door naar de historische 
achtergrond van bestaande conflicthaarden te kijken of naar de achtergrond van één 
van de deelnemers aan een conflict. Tot nu toe hebben we ons verdiept in het ontstaan 
van Europa (800-2010). Daarna hebben we ‘een’ geschiedenis van Rusland en 
Turkije bestudeerd.
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Piketty en andere breuklijnen in economie en 

samenleving door prof. dr. Eelke de Jong

In zijn boek ‘Kapitaal in de 21e eeuw’ behandelt Piketty zijn historisch onderzoek 
naar ongelijkheid in een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten en Frankrijk. 
Prof. dr. E. de Jong zal in zijn lezing, naast uitleg van de het werk van Piketty, met 
name ingaan op de relevantie van zijn resultaten voor Nederland. De ongelijkheid in 
Nederland is beduidend lager dan in ons omringende landen en veel lager dan in de 
VS. Het Nederlandse pensioenstelsel speelt daarin een belangrijke rol. Maar naast de 
puur financiële breuklijnen, vormen ook andere scheidingen een bedreiging voor de 
egalitaire Nederlandse samenleving.

Kunstlicht en kunst door dr. J. van Laarhoven

Zonder licht zou er weinig kunst te zien zijn. Het ‘vangen’ en weergeven van licht is dan 
ook altijd een grote uitdaging geweest voor kunstenaars.
Jan van Laarhoven vertelt over het gebruik van licht door de eeuwen heen.

De geopolitieke situatie in de wereld door  

prof. drs. Herman A. Schaper

De wereld verandert snel, geopolitiek gezien: stabiel lijkende zekerheden, zoals westerse 
democratie met superioriteit van de economie, brokkelen in snel tempo af en leiden tot 
majeure veranderingen. Hij zal proberen te laten zien welke gevolgen dit alles heeft op 
de Nederlandse politiek en organisaties waar Nederland lid van is: de EU en de NAVO.

Maarten van Rossem over de  

Onverenigde Staten van Amerika

De Amerikaanse democratie is ziek en tot op het bot verdeeld, aldus historicus en 
Amerika-deskundige Maarten van Rossem. In aanloop naar de presidentsverkiezingen 
op 8 november geeft Van Rossem op karakteristieke wijze zijn visie op de staat van het 
land. 

Do 15
sept.
20.00 uur, 
Meerlezaal

Do 29
sept.
20.00 uur, 
Meerlezaal

Do 22
sept.
20.00 uur, 
Meerlezaal

Do 6
okt.
20.00 uur, 
Blauwe zaal 
van de TU/e

Gewag 31  

AGora-lezingen 
in september en oktober

 Do 20
okt.
20.00 uur, 
Meerlezaal

Minder hebzucht!  

Naar meer rechtvaardige eigendomsverhoudingen 

door prof. dr. N. Douben 

Solidaire economie is een vorm van productie, consumptie en verdeling van 
rijkdommen die gefocust is op het menselijk wezen in zijn geheel, en niet op de 
accumulatie van kapitaal. De solidaire economie begeeft zich ook op publiek 
vlak, waarin zij ijvert voor een meer rechtvaardige maatschappij bij een aantal 
ondernemingen.

Dankzij een bijdrage van de NGIZ bedraagt de toegangsprijs voor deze lezingen 
voor leden en niet leden slechts € 5.

30   Gewag
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Muziekcaleidoscoop

De voorlopige data voor bijeenkomsten van de Muziekcaleidoscoop in het seizoen 
2016-2017 zijn: 

allemaal dinsdagavonden; de bijeenkomsten vinden plaats in de  
Balkonkamer en beginnen om 20.00 uur.

Voor alle vijf avonden vragen wij presentatoren,  
twee presentaties van elk een uur per avond.
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Of we dat nu gedacht hadden of niet, het kostte hem geen enkele moeite zijn publiek mee te krijgen in zijn 
levensverhaal dat hij heeft beschreven in het succesvolle boek ‘De Stamhouder’. Münninghoff vertelde over 
zijn grootvader (‘de Oude Heer’), een Nederlandse zakenman die vóór de Tweede Wereldoorlog in Letland 
tot grote welstand was gekomen, en daar leefde als grootgrondbezitter totdat hij vanwege het uitbreken van 
de oorlog met zijn gezin de wijk moest nemen naar Nederland. Over zijn vader Frans die als jonge jongen 
een luxe leven leidde in Letland, door zijn vader zeer tegen zijn zin naar een streng internaat in Nederland 
werd gestuurd, ontspoorde, en uiteindelijk in de oorlog toetrad tot de Waffen-SS. En natuurlijk over zichzelf, 
over zijn turbulente jeugd, waarin zijn biologische moeder achttien jaar uit zijn leven verdwenen is geweest 
en hij eerst opgroeide bij de Oude Heer, later bij zijn uit de oorlog teruggekeerde vader Frans en diens 
tweede vrouw. Dat hij met die chaotische omstandigheden heeft kunnen omgaan, komt, zegt Münninghoff, 
doordat hij een bastion had opgebouwd. Hij hield van schaken en daarin kon hij zich echt verliezen. En 
minstens zo belangrijk: hij had een hond Bobby waarmee hij alles besprak.
Zijn chaotische jeugd heeft ondanks alles of juist dankzij alles, tot de vorming van een indrukwekkende 
persoonlijkheid geleid. Münninghoff is een erudiet en geestig verteller, die daarbij niet schuwt inzicht te 
geven in persoonlijke gevoelens.
Prachtig wat dat laatste betreft is de onthulling, dat de loutering als gevolg van het schrijven van zijn boek 
hem heeft gebracht tot een nieuw inzicht, namelijk dat er in zijn hele geschiedenis eigenlijk maar één echte 
held is: zijn moeder. 

Joost Stalpers
 

Kennisgemaakt met  
Alexander Münninghoff

Literaire Lezing

“Ik ga u wat vertellen en af en toe een stukje voorlezen. Dat had u niet gedacht hè?”,  
zei Alexander Münninghoff op 30 april tegen een uitverkocht AG.

• 20 september  • 22 november  • 24 januari • 21 maart  • 23 mei

Een correcte spelwijze hoort traditiegetrouw tot goede 
beheersing van het Nederlands. Maar wat is nu in 
feite de foutloze spelling en hoe wordt die bepaald? 
Hebt u even? Wat ik hier laat volgen is echt sterk 
geresumeerd.
De geschiedenis leert ons dat voor onze spelling de 
standaardspreektaal uitgangspunt is geworden. Eind 
19e eeuw was die er pas in ons land: het Alge-
meen Beschaafd Nederlands. Voor die tijd waren 
de uitspraakverschillen per regio te groot. In 1947 
werd voor het eerst onze spelling bij wet geregeld. 
Zo verdwenen bijvoorbeeld de -ch uit mensch en de 
dubbele klinker uit loopen. Wij hebben in onze jeugd 
nog moeiteloos oude kinderboeken gelezen met 
photograaf en vacantie.
De taal blijft in beweging, met name door de 
voortdurende invloed van nieuwe sociale en culturele 
omstandigheden. En waar vroeger de invloed van het 
Frans en Latijn op onze taal bij de ‘hogere kringen’ 
bekend was, is daar nu de vloed aan woorden die 
ongevraagd dagelijks binnenstroomt uit het Engels via 
tv, popmuziek, computertaal, straattaal of jongeren-
taal. 
De overheid heeft daarom ook besloten in 1994 om 
elke tien jaar een aangepaste Woordenlijst Neder-
landse Taal te laten verschijnen. In de Nederlandse 
Taalunie, ingesteld in 1980, wordt door Nederland, 
België en Suriname gezamenlijk beleid gevoerd. 

Maar de meer recente veranderingen en noodza-
kelijke verbeteringen worden vaak niet herkend en 
aangeleerd (door de jeugd) of moeizaam aanvaard 
en toegepast (door ouderen).
Ook hierdoor lijkt het onvermijdelijk dat de ‘juiste 
spelling’ in de verdrukking komt.
Vandaar dat er ‘Dictees’ worden gehouden, vandaar 
ook dat er geestige auteurs zijn zoals Wim Daniëls 
en Jan Kuitenbrouwer. Of houdt u meer van Paulien 
Cornelisse?

Zij bekommeren zich om onze Nederlandse taal en 
weten vaak vrolijk de vinger te leggen op hinderlijke 
fouten. En o, wat vinden we die vaak dom!

U bent daar dus nog… Als u dit herkent en ook nog 
een beetje competitief bent ingesteld, dan moet u nog 
even doorlezen. Misschien is dit een leuke tip voor u.

Elke (werk)dag krijg ik via de e-mail een aantal taal-
testjes binnen.
Ik ben begonnen met Beter Spellen. Dat bestaat 
steeds uit een viertal multiple-choice vragen, zoals 
‘Wij hadden gisteren een gezellig dineetje/diner’tje/
dinertje/ diner-tje’ of ‘Na 200 m kom je op een 
y-splitsing, ysplitsing, Ysplitsing, Y-splitsing’.
Ik geef toe, wereldschokkend is dit niet, hoewel 
100% ‘goed’ behalen beslist niet is gegarandeerd.  
Al snel schreef ik me ook in voor de dagelijkse test 
NU Beter Duits, NU Beter Engels en NU Beter Frans, 
dat het meest recent ‘in de lucht’ is.
En daar zitten af en toe gemene doordenkertjes of 
weetnietjes bij! Ik stel mezelf helaas nog wel eens 
teleur…Overigens kunt u ook nog kiezen uit drie 
niveaus! 
Ja, en nu ik toch zo openhartig ben, ik deed óók 
een tijdlang de test Beter Rekenen. Met steeds meer 
tegenzin: het bleek te moeilijk en tijdrovend. 
Want ik ben er zo op gericht geraakt, dat het ’s mor-
gens mijn eerste gang is: gauw op de pc de testjes 
binnenhalen en oplossen- daarna kan de dag pas 
goed van start gaan.
Het leuke is dat men à la minute de uitslag binnen 
krijgt, compleet met toelichting wat wel en waarom al 
of niet goed is beantwoord. Wij blijven bij…
Het is slechts een kwestie is van u even aanmelden! 
Gewoon Doen!

Jet Ruigendijk

Column

Beter Spellen, 
ook voor u!
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Colofon
Het Gewag is het sociëteitsmagazine van het AG 
en verschijnt vijf keer per jaar. 

Het AG (Academisch Genootschap) is een
bruisende sociëteit waar u inspirerende
mensen kunt ontmoeten.
Het lidmaatschap staat open voor een ieder met
maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke
interesses. De leden ervaren het onderlinge  
contact op de sociëteit als waardevol.
 
Informatie over (aspirant) lidmaatschap en 
kennismaken: www.ag-eindhoven.nl

E-mail: info@ag-eindhoven.nl

Bestuur
Voorzitter: Peter Klok
1e secretaris: vacature
E-mail: bestuur@ag-eindhoven.nl

Sociëteitsgebouw
Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven
Telefoon 040 - 2434808

Redactie
Hoofdredacteur: Michiel de Veer 
Eindredacteur: Jan Koppen
Redacteur: Jet Ruigendijk
Redacteur: Liesbeth Schreuder
Redacteur: Elly Heemskerk

Perscontacten
pers@ag-eindhoven.nl

E-mailadres redactie Gewag
redactie@ag-eindhoven.nl

Website
Webmaster: Jos Timmermans
E-mail algemeen: webmaster@ag-eindhoven.nl
E-mail agendapunten: agenda@ag-eindhoven.nl

Concept & Design Storm Scott
Opmaak Graphic Match
Druk Puntscherp

Mutaties Ledenbestand

Het AG heeft de volgende nieuwe leden 
mogen verwelkomen

(in alfabetische volgorde)

De heer A.M.S. Claassen (Antoon), Helmond

De heer J.C.M. Gerritse (Jacques), Eindhoven

De heer B. Groenevelt (Brugt), Eindhoven

Dr. J. Hoeben (Jan), Asten

Mevrouw M.J. Krans (Michielde), Son

Mevrouw drs. C. de Lenne (Carolien), Leende

Mevrouw J.J.M. van der Maesen-Campfens bc. AV (Juul), Eindhoven

De heer M.F. van der Maesen (Marco), Eindhoven

Mevrouw C. Nolte (Carla), Nuenen

Mevrouw W.A. Nolte-Keersemaker (Wilma), Nuenen

Mevrouw C. Peels (Carol), Eindhoven

Mevrouw M.J.T. Schobre (Marion), Goirle

Drs. W.S. Seuren (Wilbert), Eindhoven

Mevrouw P.M. van Tilburg (Patricia), Eksel, België

Drs. C.H.G. van Tilburg (Kees), Eksel, België

Mevrouw A. van Beek-Hermes

Mevrouw M.A. van der Pas

Dr. L.A.E. Sluyterman

Overleden AG-leden

www.ag-eindhoven.nl
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Zeker niet de  
grootste waarschijnlijk  

wel de beste

Boekhandel Spijkerman

Kleine Berg 5 
5611 JS Eindhoven

Telefoon 040- 69 3726

stein_spijkerman@hotmail.com 

(Advertentie) (Advertentie)
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• Ontmoet goed gezelschap en maak nieuwe vrienden

•   Neem deel aan een afwisselend en leuk sociëteitsleven  
met maandelijkse Nieuwe Ledentafel, ledenborrel, excursies, wandelingen, bridge, ...

•  Kies uit een groot aanbod van activiteiten op het gebied van maatschappij, cultuur en wetenschap

• Maak gebruik van de speciale arrangementen van het AG i.s.m. Muziekgebouw, Parktheater etc.

• Volg unieke themalezingen over maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen

• Geniet samen van een betaalbare en smakelijke dagschotel in het restaurant

• Ga mee met excursies naar musea, geniet van speciale rondleidingen

• Spreek af met leden voor een borrel, een lunch of een goed gesprek

• Maak kennis met bekende Nederlandstalige schrijvers

• Geniet samen in de zomer van een drankje in de parktuin

Het AG-lidmaatschap staat open voor iedereen,
op zoek naar bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Voordelen van het AG-lidmaatschap


