
58

WETENSCHAP

MAATSCHAPPIJ

SOCIËTEIT

CULTUUR

 maart - april 2017

AGora-Lezing 

Kunst in  
Kunstlicht 

Musical

Gershwin’s 
Dream

AG-Arrangement 

De Vader
in Parktheater 



2   Gewag Gewag  3   

Foto cover: Speelfilm: ‘To kill a mockingbird’

Beste Lezer

Nu u dit nummer van het Gewag in 
handen heeft is de vlekkeloze wisseling 
van hoofdredacteur achter de rug. 
De overgangsperiode hebben we in 
goede banen kunnen leiden tijdens een 
bovenkamer-frisse-wind-doorwaai-sessie 
met verrassende resultaten. U vindt in dit 
nummer een aantal nieuwe elementen, 
zoals een interview met een boeiend  
AG-lid en een artikel over de werkwijze 
van de Politiek Historische Kring.  
U kunt lezen hoe boeiend het kan zijn 

bij Opinie & Debat en er is een oproep 
voor een ‘Actief Gezelschap’. Tot slot zal 
Jos Timmermans, onze webmaster, de 
komende tijd in zijn rubriek ‘AG-Digitaal’ 
tipjes van de digitale sluier van de AG-
website oplichten. 
Ik wens u allereerst veel plezier bij het 
lezen in dit nieuwe Gewag en vervolgens 
bij uw favoriete AG-activiteit.

Richard de Groot
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Lid worden van het AG?
Het Gewag is het magazine van sociëteit AG Eindhoven. 
Het AG staat voor bijzondere activiteiten in goed gezelschap. 
Lid worden? Kijk op www.ag-eindhoven.nl en kom vrijblijvend 
drie maanden kennis maken.

Het eerstvolgende nummer  

Het volgende Gewag verschijnt eind april. 
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr.59 
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 31 maart 2017.
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AG-Filosofie

Gewag  5   

Politiek Historische Kring
onderzoekt wereldpolitieke
onderwerpen, actueel en breed

Elk probleem in de wereld heeft een achtergrond. Het 
probleem is meestal niet een eenmalige eruptie. Het 
kennen van de historische achtergrond helpt bij het 
begrijpen van dat wereldprobleem. Wat we kunnen 
leren van dat verleden staat centraal bij de Politiek 
Historische Kring, de PHK zoals die wordt genoemd 
door haar leden, zo’n tien tot vijftien per bijeenkomst.
De werkwijze is simpel. Eén keer per jaar bepalen 
we welk onderwerp volgend jaar aan de orde komt. 
Bij dat onderwerp wordt ook een boek gekozen. Elke 
bijeenkomst houdt een lid van de kring een inleiding 
aan de hand van een combinatie van hoofdstukken. 
Daar alle leden deze ook lezen, ontstaat er een 
levendige discussie die tot beter begrip leidt. Delen 
van kennis is immers de enige vorm van delen die tot 
vermeerdering leidt.

Er zijn zo’n zeven bijeenkomsten per jaar. U raadt het 
al: niet iedereen werpt zich op voor zo’n presentatie. 
Hoeft ook niet. De anderen proberen dat te doen, 
niet alleen met feiten uit het gekozen boek maar ook 
met een eigen inbreng. Daar gaat veel tijd in zitten. 
PowerPoint is een belangrijk hulpmiddel. Eén lid heeft 
al een paar maal gepresenteerd zonder hulpmiddelen, 
ook knap.

De afgelopen jaren hebben we aandacht besteed 
aan Het ontstaan van Europa, Rusland, Turkije en nu 
aan het Midden-Oosten. Actueler kan het niet. Voor 
volgend jaar zijn als wensen geuit: de Balkan, Iran, 
Zuid-Amerika, de VS en China. Een breed spectrum 
dus. Ook is al gesuggereerd om naast een boek (film)
beelden te gebruiken: een documentaire of journaal/
Polygoon-beelden. 

Kortom, er zijn veel wereldpolitieke onderwerpen te 
onderzoeken, er komt elke dag historie bij.

Bernard Grevink 

AG staat onder andere voor 
wetenschap, naast cultuur en 
maatschappij. Hoe krijgt zoiets 
vorm? Hoe kom je tot een 
onderwerp van studie en hoe 
ga je aan het werk? De redactie 
vroeg om een voorbeeld, hier 
leest u er een.

Dit seizoen is het stil geweest in het Gewag rond AG-Filosofie. De Filosofiecommissie heeft echter niet 
stilgezeten zoals u heeft kunnen zien op de Filosofiewebpagina’s, op de posters in de sociëteit, bij 
boekhandel Spijkerman en via de AG-nieuwsbrieven. Samen met de Toneelcommissie werd het ‘project 
Galilei’ op touw gezet als voorbereiding op de toneeluitvoering, met een interessante lezing ‘Galilei tegen het 
Vaticaan’ door prof.dr. Floris Cohen, hoogleraar in de vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap, 
en met ‘Bertolt Brecht: de schrijver, zijn tijd en het stuk’, een fantastische en ‘dramatische’ lezing door Loek 
Zonneveld, docent Toneelgeschiedenis aan de Theaterschool in Amsterdam en toneelmedewerker bij De 
Groene Amsterdammer.

Als u dit leest is ook de tweede filosofie-
lezing van het seizoen achter de rug, 
de filosofische behandeling van het 
spanningsveld tussen populisme en 
democratie op 21 februari door Tim 
Houwen. Zijn proefschrift ‘Reclaiming 
Power for the People’ werd in 2015 
bekroond met de Studieprijs van de 
Stichting Praemium Erasmianum. Deze 
prijs wordt toegekend aan onderz oekers 
die een buitengewoon proef schrift 
hebben geschreven op het gebied van 
de Geestes-, Maatschappij- en Gedrags-
wetenschappen en Rechts geleerdheid. 

Hetzelfde onderwerp, maar nu toegepast 
op de actualiteit, kunt u op 23 maart 
komen beluisteren tijdens de AGora-
Lezing ‘Populisme: opkomst ervan en 
welke toekomst bij verkiezingen?’, door 
de Nijmeegse politicoloog Koen Vossen.  
De Filosofiecommissie is momenteel 
ook bezig met de organisatie van een 
gepast evenement rond het uitkomen 
van het boek ‘Spel van replicatoren’ van 
AG-lid en zeer actieve filosoof Sikko 

Argelo, nog deze maand, een derde 
filosofielezing in april of mei, en last 
but not least met de voorbereiding van 
de groepsactiviteiten in het volgende 
seizoen.

Dit seizoen zijn vijf filosofiegroepen 
actief en tenminste datzelfde aantal 
willen we in het komende seizoen 
ook bereiken. Daarom organiseert 
de commissie wederom een AG-
Filosofieforum. Op deze avond zullen de 
beoogde begeleiders hun voorstel(len) 
voor onderwerpen voor het volgende 
seizoen presenteren en zal al het 
informatie- en inschrijvingsmateriaal 
klaarliggen, zodat inschrijvingen 24 mei 
kunnen starten. 
De datum van het AG-Filosofieforum in 
de Meerlezaal is vastgelegd op dinsdag 
23 mei. Meer informatie over het AG-
Filosofieforum verschijnt in het Gewag 
van mei. 

Namens de AG-Filosofiecommissie
Hans Eerdmans
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Expositie

Getekend leven
Theo van de Goor en Bram Hermens

In leeftijd verschillen ze 25 jaar. Theo van de Goor (1954) 
leerde Bram Hermens (1979) kennen als jongen van zeventien 
bij Grafisch Atelier Daglicht. Hij herkende in Bram de gedeelde 
keuze voor tekenen en figuratie tegen de toen gangbare 
opvattingen in. Schoonheid, figuratie en vakmanschap hadden 
de schijn tegen in de kunstwereld en werden als traditioneel 
gezien. Met waardering spreekt Theo over het kiezen van een 
eigen weg en het volharden daarin, zoals hij dat ook heeft 
gedaan. Bram geeft aan dat hij na het voorzichtig delen van 
zijn eerste onzekere pogingen in de kunst, inhoudelijk en 
technisch veel van Theo heeft geleerd. 

De expositie is te zien van 6 april tot 30 mei
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Wat deze kunstenaars bindt is hun 
uitgesproken voorkeur voor vak-
manschap, “het klassieke handwerk”, 
zoals zij dit noemen. In hun tekeningen 
bijvoorbeeld weten ze beiden vaardig 
en meesterlijk uitdrukking te geven 
aan het verhaal dat ze verbeelden. 
Meesterlijk, omdat ze een duidelijk 
persoonlijk handschrift hebben 
ontwikkeld dat hun werk herkenbaar 
maakt voor de beschouwer. Een 
kunstwerk kan nog zo perfect, mooi, 
taboedoorbrekend of maatschappelijk 
relevant zijn, als het handschrift van de 
maker hier niets aan toevoegt, blijft het 
in mijn ogen een kunstje of een plaatje. 

Ze delen de keuze voor figuratie. Het 
gaat ze om verhalende kunst, over 
mensen en dieren, het verleden en het 
heden, de mythologie en de natuur. 
Toch zien we in de combinatie van hun 
werk grote verschillen in benadering, 
onderwerpkeuze en techniek. Dat 
maakt een duo-expositie zo interessant. 
Kunst is zelden veel van hetzelfde, 
ook al zijn er overeenkomsten te zien. 
Elk werk is een overwinning op het 
lege vlak, een strijd met het medium in 
combinatie met de toewijding om erop 
door te werken, totdat het goed is. 

Theo van de Goor groeit op in 
een groot gezin in de Peel, waar 
zijn ouders een boerderij hebben. 
Hij tekent vanaf jonge leeftijd de 
‘magische’ wereld om hem heen, de 
dieren op de boerderij en in de natuur, 
de indianen uit de jongensboeken, 

de duivels uit de bijbelverhalen en de 
faunen en geesten uit de bossen. 
Na zijn academietijd (Tilburg/
Maastricht) maakt hij tekeningen, 
schilderijen, etsen en bouwsels. Het 
landschap van zijn jeugd blijft een 
bijna dagelijkse inspiratiebron. Ook 
de klassieke thema’s vinden een plek 
in zijn oeuvre, naast een blijvende 
fascinatie voor de Middelnederlandse 
vos Reinaerde. Hierover maakt hij 
verschillende etsenboeken in prachtige 
uitgaven. Een aanrader is zijn boekje 
met Reinaert-tekeningen ‘Reinardie’.

Bram Hermens maakt monumentaal 
werk, meestal direct als tekening direct 
op de wand, met houtskool en potlood. 
Misschien kent u hem van de magistrale 
en epische tekening in het Oog van het 
Van Abbemuseum met als titel ‘Bactrius’. 
Hij is te herkennen aan een klassieke 
beeldtaal met grote figuren en dieren. 
Zijn werk noemt hij eclectisch, hij mengt 
diverse stijlen en verhalen in een werk. 
Afhankelijk van wat hij wil benadrukken 
varieert hij lijnen, ritmisch, dynamisch 
of gestileerd. Hij boetseert met 
schaduwpartijen en transparantie. Maar 
ook zijn verhaallijnen lopen door elkaar. 
Hij verbindt klassieke verhalen met het 
heden, misschien wel om als een magiër 
de gruwelijkheden voor de toekomst te 
bezweren. Ook in zijn portretten laat 
hij zien wat de tijd kan aanrichten door 
een prachtige kop van een jonge man 
te verbinden aan een skelet. Treffend 
in dit verband is, dat zijn monumentale 
wandwerken inmiddels verdwenen zijn 
onder een laag witte verf. Kunst gaat 
over scheppen en vernietiging, aldus de 
kunstenaar. Net als het leven. Gelukkig 
zijn voor de liefhebber nog enkele 
exemplaren van de publicatie over 
‘Bactrius’ te koop. 

Liesbeth Schreuder

Theo van de Goor: Heidelandschap

Bram Hermens. Foto: Peter Cox c

www.theovandegoor.nl  

www.bramhermens.nl   



Literaire Lezing
Kom kennismaken met…

Paul Schepers over
Operation Oyster
Zaterdag 29 april, 17.00-19.00 uur

Op 6 december 1942 voerde de Royal Air Force een aanval 
uit op Eindhoven. De luchtaanval, in de volksmond ‘Het Sinter-
klaasbombardement’ genoemd, was gericht op de Philips fabrieken 
aan de Emmasingel en op het Strijpcomplex. Diverse fabriekshallen 
werden zwaar beschadigd, maar ook delen van Strijp en de 
binnenstad werden zwaar getroffen. Er kwamen 148 burgers om 
het leven. Een nog groter aantal Eindhovenaren raakte (zwaar) 
gewond. Het bombardement raakte in de ver getel heid, maar was 
erg belangrijk voor het verloop van de oorlog. 

Gershwin’s leven is prachtig te schetsen aan de hand van zijn composities. Meer dan wie ook lijkt 
hij op zijn eigen muziek. Als kind wordt hij gegrepen door een pianola met Rubinstein’s ‘Melodie 
in F’ en door het vioolspel van een schoolvriend die de ‘Humoresque’ van Dvorák speelt. Onrust 
drijft hem naar de piano. Dagelijks oefent hij Bach. Later krijgt hij een meer specialistische en ook 
modernistische smaak. Als eerste in Amerika speelt hij van zijn vriend Schönberg diens ‘Zes kleine 
stukken voor piano’ voor publiek. Veel muzikale ideeën ontleent hij aan het eigenzinnige werk van 
Debussy. Hij bezat dat werk gebonden in acht banden. Gershwin ontwikkelt een enorme drang 
tot het maken van songs, enkele grote jazzconcerten, een opera... Zo wordt hij voor velen ‘de 
Amerikaanse componist’. Maar ook zoekt hij voortdurend koortsachtig naar een vrouw en huiselijk 
geluk. Helaas wordt zijn leven een grote aaneenschakeling van affaires. Onderliggend wint echter 
voortdurend de muziek en blijkt onbewust ritme steeds zijn diepere levensfilosofie: ‘I got rhythm!’
De voorstelling heeft vier delen: 1. The dream, 2. Rhythm is my philosophy, 3. The opera: The 
dream gets a beautiful shape, 4. Back to the gamble of reality.
Dirigent en artistieke leiding dhr. Jan Snel.

De entree bedraagt € 10 voor AG-leden en € 15 voor niet-leden. Kaartreservering en betaling 
loopt via de AG-website: www.ag-eindhoven.nl/muziek-concerten-en-koor.
De zaal is een half uur voor aanvang open. Volg de komende tijd de mededelingen op de 
AG-website voor verdere details. Op vrijdag en maandag kan zoals gebruikelijk voorafgaand 
aan de voorstelling op het AG gegeten worden. Op zondag kunt u napraten en genieten van een 
gezellige maaltijd na de voorstelling, bij voldoende belangstelling.

Thea Schellekens, Muziekcommissie

Gewag 9  

Kees Rijken zat als kind tijdens het 
bombardement met een pan op zijn 
hoofd op het dak van zijn ouderlijk huis 
in Stratum. Hij was onder de indruk van 
deze aanval en zocht de rest van zijn hele 
leven naar het ‘waarom’. Zijn boeiende 
bevindingen schreef hij op in het boek 
‘Operation Oyster - World War II’s 
forgotten raid’.

Het antwoord op zijn vragen lag in 
Engeland. Hij verzamelde er honderden 
boeken en bezocht diverse keren het 
RAF Museum (Hendon), het Imperial 
War Museum en de National Archives in 
London. De laatste jaren geholpen door 
zijn schoonzoon Paul Schepers. Samen 
togen ze naar Engeland om musea, 
archieven en vliegvelden te bezoeken om 
zoveel mogelijk (achtergrond)informatie 
te verzamelen. Het meest indrukwekkend 
waren de gesprekken met oud-vliegers 
en bemanningsleden die erbij waren 
geweest.   

Alle bevindingen werden door Paul 
verwerkt tot een gedetailleerd boekwerk 
van ruim 330 pagina’s. Het boekwerk 
trok de aandacht van de Engelse schrijver 
Arthur Thorning. Hij zocht contact en 
samen besloten ze het boekwerk opnieuw 
te publiceren, minder gedetailleerd en 
daardoor beter leesbaar voor het grote 
publiek. 

Paul Schepers geeft, vergezeld door zijn 
schoonvader Kees Rijken, presentaties 
over deze ‘meest heldhaftige aanval’ van 
de RAF in WOII. 

Musical

Gershwin’s Dream
De voorstellingen vinden plaats op 17, 18 en 20 maart, 20.00 uur
en zondag 19 maart, 15.00 uur in het AG.  
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Het arrangement is inclusief:
•  Een aperitief (17.30 uur) op het AG, gevolgd door een tweegangen diner met koffie toe.
•  De VIP-bus brengt u naar het Parktheater of het Muziekgebouw. 
•   De bus brengt u na afloop weer terug naar het AG. De prijs voor een arrangement  

bedraagt € 49 all-in.

Schrijf u snel in op de website: ag-eindhoven.nl/arrangementen-societeit, vol is vol.

Gidon Kremer & Kremerata Baltica
Dinsdag 25 april, vanaf 17.30 uur op het AG

Gidon Kremer - viool
Clara-Jumi Kang - viool
Lucas Debargue - piano

Andrei Pushkarev - vibrafoon 
Kremerata Baltica

Mozart - Concert voor piano en orkest K 246 
Schubert/arr. Kissine - Fantasie voor viool & orkest

Schnittke - Concerto grosso nr 1
Piazzolla - Werken voor viool, vibrafoon en orkest

AG-Arrangementen
Speciaal voor leden

“Ik denk dat ik in het geheim van het lenteritme ben 
binnengedrongen en dat de musici dat zullen voelen”, 
aldus Stravinsky, toen hij in 1913 ‘Le Sacre du 
Printemps’ componeerde. 
Het belangrijkste muziekstuk van de 20e eeuw, 
een oerstuk. Op twee vleugels verliest het niets aan 
kracht, zeker niet als ze worden bespeeld door 
pianovirtuozen. 
Het gebeurt bepaald niet vaak dat twee toppianisten 
samen het podium delen, u bent getuige van iets 
unieks. Op het programma staat verder een topstuk uit 
de literatuur voor twee piano’s, het impressionistische 
‘En blanc et noir’ van Debussy, sober vernoemd naar 
het zwart-wit van de pianotoetsen, maar wát een 
kleurrijke muziek.

Gidon Kremer en zijn Kremerata Baltica zijn altijd 
goed voor concerten op het scherpst van de snede  
en voor vertolkingen die het diepste van de ziel  
weten te raken. 
“Ik voel heel sterk dat muziek niet in een museum 
thuishoort”, zei Kremer al eens. Met de muziek in  
dit programma heeft hij een bijzonder sterke band. 
Lovend was de pers over zijn interpretaties van 
Schuberts vioolmuziek, voor Astor Piazzolla brak hij 
in de klassieke zalen al vroeg een lans en van het 
Concerto grosso van Alfred Schnittke verzorgde hij  
in 1977 de wereldpremière. 
Kremer zette het spannende stuk (‘een mix van barok 
en modern’) al drie keer op cd. De intrigerende  
violist, indertijd in Eindhoven artist in residence,  
slaat het Muziekgebouw natuurlijk niet over op zijn 
‘70th birthday tour’!

Leif Ove Andsnes & Marc-André Hamelin
Concert uit de serie Grote meesters op de piano

Dinsdag 4 april, vanaf 17.30 uur op het AG

Uit de pers: 

“De meest volmaakte pianist van de nieuwe 
generatie”, schreef de New York Times over de 
Noorse Leif Ove Andsnes.

“Gewoonweg formidabel”, aldus The Boston 
Globe over Marc-André Hamelin.

Voorafgaand aan dit concert kunt u een inleiding bijwonen van circa 25 minuten, aanvang 19.30 uur. 
De inleiding wordt gegeven door Bart Graaf en vindt plaats in de Grote Zaal. Deze inleiding wordt u 
aangeboden door de Vereniging Vrienden Muziekgebouw Eindhoven. Het concert begint om 20.15 uur. 

Gewag  11   

Mozart/Badura-Skoda  - Larghetto & Allegro  
Stravinsky  - Concert voor twee piano’s
Debussy - En blanc et noir
Stravinsky - Le Sacre du Printemps 
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Door de ogen van André maken we de verwarring 
mee van iemand met Alzheimer.
Zijn onrust en paniek raken niet alleen hem, maar ook 
zijn dochter Anne. Alzheimer treft dan ook meer dan 
één persoon. 
De geliefden eromheen voeren eveneens strijd tegen 
het verlies van een leven dat eens zo bekend was. 
Herkenbare situaties die niet alleen schuren, maar 
tegelijkertijd ook komisch zijn. 
Het is pijnlijk geestig wanneer André’s herinneringen 
vervliegen en zijn karaktertrekken zich sterker dan ooit 
manifesteren.

Regie: Gijs de Lange. Oorspronkelijk script:  
Florian Zeller. Met: Hans Croiset, Johanna ter Steege, 
Wim Bouwens, Christo van Klaveren, Emma Linssen  
en Rian Gerritsen.

Toneelvoorstelling De Vader 
Hans Croiset & Johanna ter Steege
Woensdag 15 maart, vanaf 17.30 uur op het AG

Uit de pers: 

Het Parool: “Kwetsbaar, ontwapenend, 
grof, ontgoocheld; Hans Croiset (81) 
levert een tour de force met zijn intense 
rol als dementerende vader. In deze 
tragikomische voorstelling worden het 
verdriet en de verwarring van dementie 
op een bijzondere wijze invoelbaar 
gemaakt.” 

Volkskrant: “Anderhalf uur lang 
gekluisterd aan geweldige Croiset.”
Scènes: “Monumentale rol van Hans 
Croiset in De Vader.”

AG-Arrangementen
Speciaal voor leden
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Wellicht heeft u al uitgebreid kennisgemaakt met 
de nieuwe website van het AG, die door zijn 
lay-out een vlotte en moderne uitstraling heeft 
gekregen. Ook is er de nodige aandacht besteed 
aan het overzichtelijk en toegankelijk maken van 
de beschikbare informatie over de vele activiteiten 
binnen het AG. 
Voor de leden van het webteam is het een uitda-
ging om de webpagina’s actueel te houden. Dit 
vereist dus een snelle actie als er door de com-
missies nieuwe informatie over of een verslag van 
evenementen beschikbaar komt.
Voor u betekent dit dat de meest actuele informatie 
op de webpagina’s van de diverse evenementen 
beschikbaar is. Ook vindt u hier informatie over 
toekomstige lezingen en vaak kunt u zich hiervoor 
al opgeven, zelfs voordat deze in ‘het Gewag’ 
gepubliceerd zijn. Wees er dus als eerste bij om 
u aan te melden voor een evenement en bekijk de 
AG-website regelmatig! De wekelijkse Nieuwsbrief 
is hiervoor een mooie aanleiding!
Zijn we nu klaar? Zeker niet! Er staan nog vele 
nieuwe aandachtspunten op onze actielijst.
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen 
om de hele website over te zetten naar een nieuw 
besturingssysteem. Vergelijk dit maar een nieuw 

Windowsplatform, waarop onze website draait. 
U als gebruiker zult daar niet veel van merken, 
maar voor ons betekent dit dat hierdoor onze 
website weer ‘future-proof’ wordt. Als alles volgens 
plan verloopt heeft de omzetting begin februari 
plaatsgevonden.
De ‘Mijn AG-webpagina’, het alleen voor AG- 
leden toegankelijke gedeelte, is het volgende  
project dat in de planning staat. Het is de be-
doeling om dit ook een moderne ‘look & feel’ te 
geven, waarbij de beschikbare informatie helder 
en toegankelijker aangeboden gaat worden. 
Het plaatsen van extra AG-voordeeltjes, speciale 
AG-evenementen, filmpjes en foto’s zal u hopelijk 
motiveren om vaker een kijkje te nemen op dit 
gedeelte. 
Kortom, de AG-website is zeer dynamisch en 
verdient zeker een regelmatig bezoek van onze 
AG-leden. Heeft u ook nog ideeën, opmerkingen 
of wensen, stuur dan een mail aan webmaster@
ag-eindhoven.nl. Laat het vooral ook weten als u 
het een uitdaging vindt om onderdeel uit te maken 
van de boeiende wereld achter de website en het 
overige IT-gebeuren.

Jos Timmermans, Webmaster

AG-Digitaal

In het vorige Gewag hadden we  
al een aan kondiging van de AG- 
Arrange menten als nieuw 
fenomeen. Inmiddels heb ik met 
het Muziekgebouw Eindhoven 
afspraken kunnen maken dat  
AG-leden voor een aantal  
concerten 10% korting krijgen  
voor plaatskaarten > € 25,00.  

Nieuw, exclusief voor AG-leden

Deze concerten staan niet op de agenda van de website, omdat 
ze exclusief voor AG-leden zijn. Nadat u heeft ingelogd gaat u 
naar ‘Mijn AG’/Kijken en Lezen/Speciale Aanbiedingen. Daar 
vindt u een link waarop u zich kunt aanmelden op de website 
van het Muziekgebouw met de kortingscode die u bij dat concert 
vindt. Ook in de wekelijkse Nieuwsbrief worden deze concerten 
vermeld. Neemt u alvast eens een kijkje wat er zoal gepland is!

Anke Nollen
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Ledenborrel
met opening van de expositie ‘Getekend leven’ door 
Liesbeth Schreuder. Theo van de Goor en Bram Hermens 
hebben deze expositie samengesteld. Meer hierover kunt 
u lezen in dit Gewag.

Let op: Donderdag 4 mei geen ledenborrel in verband met de  
Nationale Herdenking. De ledenborrel is derhalve verzet naar  
vrijdag 5 mei, 17.30 uur.

Ledenborrel
De gezellige ledenborrel is een uitstekende gelegenheid 
om bij te praten en kennis te maken met nieuwe  
gezichten.

Do 6 
apr

Do 2 
mrt 

Sociëteitsleven

14  Gewag

Naar aanleiding van de enquête en vragen van 
onze leden hadden we donderdag 2 februari na de 
ledenborrel een ‘primeur’. 
Het tweegangendiner is gewijzigd in één hoofdmaaltijd 
voor de prijs van € 18,50. Zo proberen we tegemoet 

te komen aan uw wensen. We gaan met dit experiment 
door tot aan de zomervakantie en willen van u graag 
horen of het u is bevallen. We hebben een heerlijke 
boeuf bourguignon gegeten en klachten zijn nog niet 
gehoord.

Verslag Literaire Lezing / Kom kennismaken met…

Mieke Koenen over haar  
biografie van Ida Gerhardt 
(1905-1997)

Onverwacht zaten er toch veel mensen 
in de Meerlezaal. De schrijfster liet aan 
de hand van een perfecte PowerPoint 
zien hoe ze aan materiaal over de 
bekende dichter was gekomen. Heel 
interessant en boeiend. Als classica 
(gepromoveerd op Lucretius) kon ze de 
gebruikte begrippen uit de Oudheid in 
de gedichten van Gerhardt herkennen 
en verklaren, bijvoorbeeld dat bitterzoet 
op liefde slaat, dolle kervel op vergif, 
Peeg op Pegasus.
Ida had een sober sociaal leven, óf ze 
schreef óf ze gaf les. Dat laatste deed 
ze ook met empathie. Haar leerling in 
Kampen, de latere acteur Henk van 
Ulsen, nam ze eens in de bank apart en 
begon met: 

” Is dit nu Latijn of Grieks, wat 
we hier voor ons hebben?” 

Haar eigen leraar klassieken, de 
dichter J.H. Leopold, werd haar 
grote voorbeeld. Zij wandelden op 
zondagmiddagen vaak rond de 
Kralingse Plas.
Met mededichters en tijdgenoten 
zoals Nijhoff, Bloem en Vasalis, 
correspondeerde ze wel. Kritiek op 
haar werk kon ze moeilijk verdragen. 
Ze werd daarin gesterkt en te vuur en 
te zwaard verdedigd door haar partner 
Marie van der Zeijde. Ida was Allah en 
Marie haar profeet.  
Voor hun bekende Psalmenvertaling 
verbleven Ida en Marie veel in kloosters, 
waar de spreekster veel informatie 

verkreeg door gesprekken met kloosterlingen die Ida nog 
gekend hebben. 
Legendarisch waren de terugkerende vakanties op het Ierse 
platteland, waar Mieke Koenen ook naar toe is gegaan en 
fotografeerde. 
Ida was een groot pleitbezorgster van de natuur. In het 
archief van een voorloper van Natuurmonumenten zijn ook 
veel brieven van Gerhardt gevonden. Recensies van haar 
dichtwerken publiceerde Marie in ‘Tijd en Taal’ van de 
Arbeidersgemeenschap. Ze schreef op 70- en 80-jarige leeftijd 
ook twee boeken over Ida Gerhardt.
Ida was gelovig, zocht echter lang naar een passende kerk. 
Eenmaal gevonden ging ze er meteen ook verbeteringen 
voorstellen: wel blijdschap, maar geen drumband. Haar 
geloofsovertuiging bleek ook uit de brief aan nabestaanden 
van een jonge suïcidepleger, waarin ze sprak van een stem uit 
de andere wereld. 
De zaal luisterde ademloos en heel aandachtig en er heerste 
een aangename, warme sfeer. 

Jos Huijnen
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Opgave voor de  
maaltijd is mogelijk
via de website  
www.ag-eindhoven.nl/
ledenborrels en aan
de bar van het AG.

Mieke Koenen. Foto: Koos Breukel

Foto: Michiel de Veer
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Do 2 mrt Ledenborrel
Sociëteit, 17.30 uur

Do 9 mrt AGora-Lezing  
‘Dementie: is er behandeling mogelijk?’
Balkonkamer, 20.00 uur

Di 14 mrt Wandeling
Afstand 5km
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Di 14 mrt Volksuniversiteit  
‘Wildernisbeleving in Alaska’
Meerlezaal, 20.00 uur

Wo 15 mrt AG-Arrangement
‘De Vader’ i.s.m. het Parktheater
Sociëteit, 17.30 uur

Do 16 mrt Wandeling
Afstand 15km
Vertrekpunt, 10.00 uur

Do 16 mrt NKV  
‘Hoe win je de verkiezingen?’
Haardkamer, 20.00 uur

Do 16 mrt AGora-Lezing  
‘Levensstijlen en duurzaamheid’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vrij 17 mrt Muziektheater  
Première ‘Gerswhin’s dream’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vrij 17 mrt  Filmhuis documentaire
‘The Impressionists’
Balkonkamer, 20.00 uur

Za 18 mrt Muziektheater  
‘Gerswhin’s dream’
Meerlezaal, 20.00 uur

Zo 19 mrt Muziektheater  
‘Gerswhin’s dream’
Meerlezaal, 15.00 uur

Ma 20 mrt Muziektheater  
‘Gerswhin’s dream’
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 21 mrt Culinaire Tafel
Haardkamer, 18.00 uur

Di 21 mrt Muziekcaleidoscoop
Laat uw muziek horen!
Dommelzaal, 20.00 uur

Do 23 mrt AGora/NGIZ-Lezing  
‘Bedreigend populisme: welke toekomst 
bij verkiezingen in Europa’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vrij 24 mrt Filmhuis speelfilm
‘To kill a mockingbird’
Balkonkamer, 20.00 uur

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

Zo 23 apr Wandeling
Afstand 10 km
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Di 25 apr AG-Arrangement
Gidon Kremer & Kremerata Baltica
i.s.m. het Muziekgebouw
Sociëteit, 17.30 uur

Vrij 28 apr Filmhuis speelfilm
‘Zwartboek’
Balkonkamer, 20.00 uur

Za 29 apr
Literaire Lezing 
Kom kennismaken met ...   
Paul Schepers
Meerlezaal, 17.00 uur

Toneel&Cabaret  elke maandag, Meerlezaal, 20.00 uur 
AG-Koor elke woensdag, Meerlezaal, 20.00 uur
Bridgeclub 1 elke 2e dinsdag van 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 woensdag 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
EU-Tafel elke 3e dinsdag van de maand, 20.00 uur

Niet-leden zijn welkom, 
aanmelden via website: 
www.ag-eindhoven.nl
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Deze lezingen zijn mede 
mogelijk gemaakt door:

WETENSCHAP

MAATSCHAPPIJ

SOCIËTEIT

CULTUUR

  Maart

Za 25 mrt
Literaire lezing 
Kom kennismaken met ...   
Anne-Gine Goemans
Meerlezaal, 17.00 uur

Zo 26 mrt Wandeling
Afstand 10 km
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Do 30 mrt AGora-Lezing  
‘Kunst en Kunstlicht’
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 4 apr AG-Arrangement
Leif Ove Andsnes & Marc-André Hamelin
i.s.m. het Muziekgebouw
Sociëteit, 17.30 uur

Wo 5 apr Leesgroep
Nobelprijswinnaars
‘De Pest’ van Albert Camus
Bestuurskamer, 20.00 uur

Do 6 apr Ledenborrel
Met opening van de expositie
‘Getekend leven’ 
Sociëteit, 17.30 uur

Vrij 7 apr Filmhuis documentaire
‘The Impressionists’
Balkonkamer, 20.00 uur

Ma 10 apr EOL  
De oudste geschiedschrijving
over Egypte?
Haardkamer, 20.00 uur

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

  April
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Literaire Lezing
Kom kennismaken met… 

Anne-Gine Goemans
Zaterdag 25 maart, 17.00-19.00 uur

en eigenaar van een Indische toko. 
Hij draait Hawaïmuziek met zijn oude 
vrienden, neemt de levensverhalen op 
van zijn oude Indische klanten en heeft 
een enorme hekel aan alles wat Japans 
is. De komst van een sushirestaurant 
tegenover zijn toko rijt alle oude 
wonden weer open. In de loge van 
de vrijmetselarij besluit Hardy zijn 
verzwegen verleden te openbaren. 

Elly Heemskerk
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Op 25 maart komt de schrijfster Anne-
Gine Goemans ons vertellen over haar 
boek ‘Honolulu King’. In dit boek wordt 
een verhaal verteld over schuld, boete en 
wraak. Het is geïnspireerd op een waar 
gebeurde geschiedenis en is spannend, 
grappig maar ook tragisch.
Mogen vrijmetselaars met hun geheim-
houdingsplicht een misdaad verzwijgen? 
Dit grote dilemma is het thema in dit 
derde boek van Anne-Gine Goemans. 
De hoofdpersoon Hardy is tachtig jaar 
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Dat was lachen indertijd, toen de Iraakse 
minister van informatie al-Sahaf met 
stelligheid verklaarde dat alles onder 
controle was, terwijl de studio waarin hij 
zat trilde van de gevechtshandelingen. 
Maar zo leuk is het nu niet meer. ‘Post-
truth’ werd door de Oxford Dictionary 
niet voor niets verkozen tot het woord 
van het jaar 2016. In toenemende 
mate gebruiken politici leugens om 
vooroordelen te planten en te versterken 
en zo een parallelle werkelijkheid te 
creëren die ‘waar’ is. Door leugens 
‘alternatieve feiten’ te noemen wordt 
legitimiteit toegevoegd aan die 
‘werkelijkheid’. 

Leugens zijn natuurlijk van alle tijden, 
maar de schaal waarop, de mate waarin 
en de vanzelfsprekendheid waarmee 
onwaarheden als politiek middel worden 
ingezet, zijn nieuw. En gezien het succes 
van deze strategieën (Brexit, Trump, 
populisme) zullen we daaraan moeten 
wennen. 

Meer dan ooit zijn het ingewikkelde 
tijden voor het vormen van je mening. 

Lastig, maar ook uitdagend. Want 
hoe onderscheid je zin van onzin en 
waarheidsgetrouwheid van luchtfietserij? 
Hoe scherp je je kritische geest?

Dat is bij uitstek iets wat we doen bij 
Opinie & Debat. Eén keer per maand 
kom je met een groep bij elkaar voor 
een lunch op het AG. Tijdens die lunch 
bespreek en bediscussieer je enkele 
interessante artikelen uit recente Opinie 
& Debat-bijlagen van de zaterdagse 
NRC, die bij toerbeurt door leden van 
je groep zijn voorbereid. Dat kan over 
politiek gaan, maar ook over andere 
maatschappelijk relevante en actuele 
zaken, zoals migratie of de positie van 
het salafisme. Maar luchtiger mag ook! 

Mocht je geïnteresseerd zijn, kom dan 
eens een keer mee lunchen met een 
van de drie groepen. En ontdek hoe 
uitdagend het is jouw opvattingen en 
ideeën te toetsen aan die van anderen, 
hoe leerzaam dat is en bovenal hoe 
geweldig leuk!

Joost Stalpers

Opinie & Debat

“ Who are you going to believe, 
me or your own eyes?” 

Groucho Marx in ‘Duck Soup’(1933)

Oproep
In de groepen 2 (4e woensdag van de maand 12.00 uur) en 3 (3e maandag 
van de maand 12.00 uur) is nog plaats voor deelnemers. Misschien een idee  
om eens te komen luisteren. 

Zie: www.ag-eindhoven.nl/opinie-debat

Anne-Gine Goemans. Foto: Merlijn Doomernik
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Filmhuis
(alleen voor AG-leden)

In 1960 publiceerde Harper Lee haar magistrale 
roman over recht en onrecht in een door 
rassendiscriminatie getekende maatschappij:  
‘To kill a mockingbird’ (Spaar de spotvogel),  
winnaar van de Pulitzerprijs 1961. 
Het verhaal speelt in de dertiger jaren van de 
vorige eeuw in het diepe zuiden van Amerika. 
De zesjarige Jean Louis ‘Scout’ Finch en haar 
vier jaar oudere broertje Jem Finch groeien op in 
Maycombe, een fictief boerendorp in Alabama. 
De weduwnaar Atticus Finch voedt zijn kinderen op 
met de hulp van zijn zwarte huishoudster. 
Atticus is een gerespecteerde advocaat. Dan 
krijgt hij de taak om de zwarte Tom Robinson te 
verdedigen, die ervan verdacht wordt een blank 
meisje te hebben verkracht. In een door rassenhaat 
en armoede getekende boerenmaatschappij krijgt  
Tom geen kans ondanks de briljante verdediging 
van Atticus. Ook de familie Finch krijgt het zwaar 
te verduren. 
De titel is ontleend aan een uitspraak van Atticus: 
“Shoot all the blue jays you want, but it’s a sin to 
kill a mockingbird”. Spotlijsters zijn onschuldige 
dieren en het doden van een spotlijster staat gelijk 
aan het verliezen van je onschuld.

Speelfilm 

To kill a mockingbird
(Verenigde Staten, 1962)

Vrijdag 24 maart, 20.00 uur

Speelfilm 

Zwartboek
(Nederland, 2006)

Vrijdag 28 april, 20.00 uur

Zwartboek is een Nederlandse film uit 2006, 
geregisseerd door Paul Verhoeven. Het is zijn eerste 
Nederlandse film sinds zijn vertrek naar Amerika 
eind jaren ‘80. Het is de grootste Nederlandse 
filmproductie ooit en tijdens het Nederlandse 
Filmfestival in 2008 werd de film verkozen tot beste 
Nederlandse film aller tijden.
Het verhaal gaat over de joodse vrouw Rachel, die 
terugblikt op haar rol in het verzet in de Tweede 
Wereldoorlog in Den Haag en hoe zij die oorlog 
overleefde. De titel slaat op een zwart boekje dat in 
de film voorkomt. In 1956 zien twee vrouwen uit Den 
Haag elkaar terug in een kibboets in Israël aan het 
meer van Tiberias. De Joodse onderwijzeres Rachel en 
de toeriste Ronnie. Na het vertrek van Ronnie denkt 
Rachel verdrietig terug aan haar oorlogstijd.
De film won drie Gouden Kalveren op het Neder- 
l andse Film Festival in 2006, naast de boven-
genoemde onderscheiding voor de beste Nederlandse 
film aller tijden. Bovendien kreeg de film de Platina 
Filmprijs omdat het bezoekersaantal in de bioscoop 
binnen één jaar meer dan 400.000 bedroeg.

Regie: Paul Verhoeven
Met: Carice van Houten, Sebastian Koch,  
Thom Hoffman, Halina Reijn.
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Aflevering 1:
Het fundament van het impressionisme,  
met Pissarro, Monet, Renoir en Bazille.

Aflevering 2:
Een kijkje op de favoriete locaties van de 
impressionisten, en aandacht voor Cézanne.

Aflevering 3:
Behandeling van de thematiek in de schilderijen, 
en aandacht voor de vrouwelijke schilders Morisot, 
Bracquemond en Cassat.

Aflevering 4:
Op zoek naar 450 jaar oude wortels van het 
impressionisme bij Piero della Francesca,  
en een afsluiting met Seurat, Puvis de Chavannes 
en Van Gogh.

De films worden ingeleid en vertoond door  
Sikko Argelo en Roland Huijgen.

Documentaire 

The Impressionists
Vrijdag 17 maart 2017, 20.00 uur, afleveringen 1 en 2

Vrijdag 7 april 2017, 20.00 uur, afleveringen 3 en 4

Onze begeleider in de wereld van de impressionistische schilderkunst is de Britse kunsthistoricus Waldemar 
Januszczak. Hij is een van de meest gewaardeerde Britse kunstcritici. Hij produceerde behalve ‘The 
Impressionists’, ongeveer dertig filmdocumentaires en won twee keer de Critic of the Year Award. Trouwe 
bezoekers van de AG-filmdocumentaires kennen hem: begin 2016 vertoonden wij zijn filmserie over de 
Middeleeuwen.

In ‘The Impressionists’ onderzoekt Januszczak de baanbrekende prestaties van de 19e eeuwse schilders die 
in deze kunstvorm excelleerden. De serie begint bij Pissarro, Monet en Renoir die omstreeks 1860 de basis 
legden voor deze stroming. Andere bekende namen zijn Cézanne, Degas, Seurat en natuurlijk Van Gogh. 
Minder bekend is dat er ook impressionistische schilderessen waren; er komen er drie aan de orde, onder 
wie Berthe Morisot (zie afbeelding).
Natuurlijk staan de schilders en hun werk in deze serie centraal, maar bovendien plaatst Januszscak de 
kunst in historisch perspectief. Het wordt duidelijk uit welke sociale en culturele invloeden het impressionisme 
ontstaan is en welke technische en praktische ontwikkelingen het impressionisme voortstuwden.



22   Gewag Gewag  23   

AGora-thema Kunst

Lezing door drs. Jan van Laarhoven

Kunst in Kunstlicht
Donderdag 30 maart, 20.00 uur 

Literaire Kring

Giorgio Bassani:
De tuin van Finzi-Contini’s
Donderdag 30 maart, 20.00 uur 

Giorgio Bassani (1916-2000) was een 
zoon van welgestelde joodse ouders. Hij 
ging naar school in Ferrara en in 1939 
studeerde hij, ondanks de rassenwetten, 
af aan de letterenfaculteit van Bologna. 
In 1943 werd hij opgepakt op 
verdenking van clandestiene activiteiten 
tegen het fascisme. 

‘De tuin van Finzi-Contini’s’ verscheen 
in 1962 en vertelt het weemoedige 
verhaal van een aantal jonge joodse 
gymnasiasten, later studenten, in 
het Ferrara van voor de Tweede 
Wereldoorlog. Hoofdfiguren zijn Giorgio 
en Micòl. Giorgio is een 15-jarige, wat 
naïeve jongen uit een eenvoudige joodse 
familie, die verliefd wordt op Micòl. Zij 
behoort tot de rijke familie Finzi-Contini 
en is voor Giorgio dus onbereikbaar.
Ze verliezen elkaar negen jaar uit het 
oog, maar ontmoeten elkaar opnieuw 
in 1938. Wanneer de rassenwetten 
de joden verbieden lid te zijn van 
sportclubs, stellen de Finzi-Contini’s 
hun tuin en tennisvelden open voor 
hun rasgenoten. De tuin van de Finzi-
Contini’s is een soort microkosmos, 
afgesloten van de wereld en de dreiging 
van het fascisme en de oorlog.
De herinneringen en het verleden zijn 
de belangrijkste elementen van deze 
autobiografische bildungsroman, 
waarin de personages zich niet kunnen 
aanpassen aan het heden. Bassani werd 
in sterke mate beïnvloed door de filosofie 
van Benedetto Croce. ‘De tuin van de 
Finzi-Contini’s’ behoort tot de klassiekers 
van de Italiaanse literatuur van de  
20e eeuw.

Het boek werd in 1970 verfilmd door  
de Italiaanse grootmeester Vittorio  
De Sica. De film won een Gouden Beer 
in Berlijn en de Oscar voor beste niet-
Engelstalige film. 

De inleiding wordt verzorgd door  
Lo Tigchelaar.

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

Rob Westra

Beeldende kunst wordt onder de fraaiste belichting tentoon-
gesteld in musea, afgedrukt in kunstboeken of weergegeven 
op kunstsites. Velen hebben kunnen genieten van de recente 
Jeroen Bosch-tentoonstelling in Den Bosch. De werken waren 
prachtig uitgelicht. Maar eigenlijk zou men deze werken 
moeten bekijken met dezelfde lichtbronnen als waarmee Jeroen 
Bosch heeft moeten schilderen: met kaarslicht en olielampjes. 
Wanneer men dat doet, dan ziet men pas werkelijk wat Bosch 
met zijn werken beoogde. Schilderingen bewegen door 
de flakkering van kaarslicht, krijgen een driedimensionale 
werking, zoals Jan van Laarhoven in vele animaties laat zien. 
Een sprekend voorbeeld zijn de grottekeningen in de 
prehistorie, bijvoorbeeld in de grotten van Lascaux. 

‘Kunstenaars’ van toen moesten zich behelpen met vetlampjes 
in donkere grotten en waren bijzonder inventief. Bij hun 
afbeeldingen hielden ze rekening met lange schaduwen 
van het schaarse kunstlicht en gebruikten de welving van 
de rotswand om bijvoorbeeld de buik van een rund weer te 
geven. Dat ziet men alleen als men met vetlampjes die werken 
bekijkt. Bij volledige uitlichting vervlakt de tekening tot een 
tweedimensionale, platte afbeelding. 

Iets soortgelijks geldt voor de latere periodes uit de 
kunstgeschiedenis. Het is ooit begonnen met vetlampjes, 
daarna olielampen, kaarsen en vervolgens meer suggestieve 
vormen van lichtbronnen, die al dan niet als lichtbron ook 
zelf zichtbaar werden in een kunstwerk. Dit leidde soms 
tot theatrale effecten, die in bepaalde perioden van de 
kunstgeschiedenis erg populair waren.

‘Kunst in Kunstlicht’ betreft een 
presentatie met fantastische animaties 
over hoe men eigenlijk kunst moet 
en kan bekijken. Aldus drs. Jan van 
Laarhoven. 

Jan van Laarhoven (1950) studeerde kunstgeschiedenis, 
archeologie en kerkgeschiedenis in Nijmegen en museologie 
in Leiden. Hij begon zijn loopbaan als medewerker op het 
Kunsthistorisch Instituut in Nijmegen. Hij was directeur van 
achtereenvolgens het Gemeentemuseum van Helmond, 
Kunsthistorisch Instituut Posterheide, het Bijbels Openluchtmuseum 
en het Noordbrabants Museum. Naast zijn loopbaan in de 
museumwereld heeft Van Laarhoven een reeks kunsthistorische 
artikelen en boeken geschreven. Meest recente publicatie: 
‘Kunstgeschiedenis voor de iPad’. Verder is hij op dit moment 
actief als bestuurder en toezichthouder in de wereld van musea 
en cultuur.
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In januari bespraken we ‘De donkere kamer van Damokles’ van W.F. Hermans 
waarbij Vivian de Poorter een voortreffelijke inleiding hield. 
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Muziekcaleidoscoop

De meningen hierover liepen flink 
uiteen in de pers en ook bij ons in 
de Nobelprijsleesgroep. Hoe kon 
Bob Dylan, een popzanger, nu toch 
de Nobelprijs krijgen? We besloten 
er een avond aan te wijden en dat 
was een gouden greep, het werd een 
heerlijke avond.
Eerst nog de evaluatie over de opzet 
in het afgelopen jaar, toen iedereen 
een beurt kreeg om een boek te 
kiezen en de avond naar eigen 
inzicht kon invullen. De variatie in 
de wijze van voorbereiden is goed 
bevallen en ook de organisatie van 
de avonden gaat rouleren. Ed van 
Sprundel gaat dit nu overnemen.
We hadden er deze keer voor 
gekozen om allemaal één song van 
Bob Dylan te presenteren. Ieder 
bracht zijn keuze met meestal een 
achtergrondverhaal uit de eigen 
beleving. Na een kleine inleiding 
begonnen we met ‘A hard rain’s 
gonna fall’ uit 1963, de tijd waarin 
de Vietnamoorlog speelde en er 

Verslag leesgroep Nobelprijswinnaars

Nobelprijs voor Bob Dylan
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Het programma op dinsdag 21 maart (20.00 uur) bestaat uit  
Latijns-Amerikaanse muziek van componisten uit Mexico, Brazilië  
en Argentinië door Hans van den Berge (voor de pauze) en de 
Film ‘Kiri en André – Together on Broadway’ (na de pauze). 
In deze film zien we hoe Kiri te Kanawa en het Trio André Previn 
songs repeteren voor de opname van ‘Sidetracks’, een cd waarop 
Dame Kiri een aantal beroemde Broadwaysongs zingt, zoals  
‘A Sleepin’ Bee’, ‘Honeysuckle Rose’, ‘Autumn Leaves’.  
We zien hoe André Previn en Ray Brown Kiri coachen om ‘losser’  
te zingen, meer swing in haar voordracht te brengen. De film  
(en de cd) is opgenomen in 1991, duurt 52 minuten en zal 
worden ingeleid door Kees van Tilburg.

Voor de bijeenkomst van 23 mei worden twee presentatoren 
uitgenodigd. Gaarne opgave per e-mail:
muziekcaleidoscoop@ag-eindhoven.nl  
of via de website: ag-eindhoven.nl/muziekcaleidoscoop.

Dame Kiri Te Kanawa, Nieuw-Zeelandse sopraan

Verslag Muziekcaleidoscoop

Bijeenkomst 24 januari

aandacht voor de milieuproblematiek begon te ontstaan. De 
vertaling ’Zwaar weer op til’, geeft al een richting aan waarin 
Dylan zich gaat onderscheiden van de folksong-beweging. 
Deze song werd door Patti Smith gezongen bij de uitreiking 
van de prijs in Stockholm, waarbij Dylan niet aanwezig was. 
Te zien op YouTube.
Daarna kwamen de echte verrassingen, gekozen vanwege de 
muziek, naamgeving (visions of Yohanna) of herinneringen uit 
de studententijd.
Twee dagen later werd op Canvas een documentaire over 
Dylan uitgezonden. Dat leverde een extra verdieping van 
de songteksten en het wereldbeeld van Dylan op. Daarin 
werd impliciet duidelijk dat hij zelf de prijs nooit zou gaan 
ophalen. In 2000 kreeg hij van de Koninklijke Zweedse 
Muziekacademie de Polar Music Prize, die wel de Nobelprijs 
voor musici genoemd wordt. 

En zo gebeurt het in de leesgroep dat soms van tevoren 
onbekende teksten tot nieuwsgierigheid en verder zoeken 
een aanzet geven.

‘And what did you hear, my blue-eyed son?’
‘And what did you hear, my darling young-one?’
‘I heard the sound of a thunder, it roared out a warnin’

Willie Roncken

Onder de titel ‘Balade à travers la 
France’ presenteerden Jean Peters 
en Othmar Schob een overzicht van 
Franse muziek. Voor de pauze gaf Jean 
een chronologisch overzicht van de 
‘klassieken’: Guillaume de Machaut, Jean 
d’Estrées, Marin Marais, Jean-Philippe 
Rameau, Charles Gounod, Frédéric 
Chopin, Jules Massenet, Camille Saint-
Saëns, Gabriel Fauré, Claude Debussy, 
Erik Satie, Maurice Ravel en Léo Delibes 
kwamen voorbij, sommige stukken 
uitgevoerd door bijzondere musici, 
allemaal waard er veel langer naar te 
luisteren.

Na de pauze liet Othmar een groot 
aantal chanteuses en chanteurs van 
chansons (hij veegde de vloer aan met het 
woord chansonnier) de revue passeren: 
Joséphine Baker, Edith Piaf, Juliette Gréco, 
Jacqueline François, Francis Lemarque, 
Yves Montand, Jacques Dutronc, Georges 
Brassens, Gérard Lenormand, Joe Dassin, 
Charles Trenet en Anne Sofie von Otter. 
Othmar belichtte ook de sociale en 
muzikale afkomst van de chansonkunst en 
het was een genoeglijk weerhoren van uit 
het dagelijks radiorepertoire verdwenen 
oude bekenden.
Het auditorium was enthousiast.

Hans van den Berge 
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Verslag AG-Arrangement

Ondertussen in Casablanca

Negen spelers brachten een kleurrijke, wervelende 
voorstelling op de planken; luchtige scènes 
tussen openzwaaiende coulissedeuren met op de 
achtergrond ellende en oorlogsgeweld. De scènes 
gaven twijfel weer aan de zin van de relatie van 
de oudere hoofdrolspelers. Ook werd de waarde 
van het acteren van jonge spelers in de toekomst 
betwijfeld. De wereld brandt en wij spelen toneel…
Na afloop was er gelegenheid tot een geanimeerd 
kringgesprek met twee actrices. De elementen 

eenzaamheid, onzekerheid, ijdelheid, verbinding, 
oorlog, geweld en muziek maakten het stuk 
interessant, maar soms verwarrend. De snelheid 
van acteren en de opeenvolging van scènes doet 
vermoeden dat niet iedereen de teneur van het stuk 
heeft begrepen.
Het was een mooie avond.

Jacob en Rike Wisse

AGora-thema: Hoe lang duurt onze toekomst nog?

Verslag lezing door prof.dr. Lucas Reijnders

Wat is duurzaamheid?

Geen aansprekend verkiezingsthema
De VN hebben voor 2030 zeventien stellingen en ongeveer 
170 doelen gesteld om het tij te keren. Deels via sociale 
omstandigheden, deels via goed bestuur te bereiken. Een 
vooruitblik op verkiezingen en verkiezingsprogramma’s voor 
maart doet vermoeden dat dit niet bepaald een sexy thema is. 
Het gaat niet om denken in de sfeer van dader en slachtoffer, 
maar om bewustwording, dat uitputting van een aantal 
hulpbronnen zeer nabij is én dat goede alternatieven 
voorhanden zijn. Regeringen zouden overschakeling op zonne- 
en windenergie verder kunnen stimuleren. Dat zijn immers 
hulpbronnen die altijd ter beschikking zijn en - vanwege de 
opwarming van de aarde - zelfs in grotere mate dan nu. Toch 
draait zo’n 80 % van de wereldeconomie nog altijd op fossiele 
koolstofverbindingen. 

Recyclen en bewustwording
We zouden veel meer materialen kunnen recyclen dan nu het 
geval is. Dit ervaart menigeen nog altijd als te duur terwijl dat 
niet het geval is. Meer onderzoek, en als gevolg daarvan kennis, 
kan ander gedrag stimuleren. Hopelijk zullen excessen zoals de 
sjoemelsoftware van VW meer ogen openen en daardoor meer 
mensen op andere gedachten en gewoonten brengen. 
Bewustwording in combinatie met politieke keuzes moet 
leiden tot minder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. 
De voedselvoorziening vraagt enorm veel water. Waar de 
dagelijkse consumptie twee liter water per persoon per dag 
is, vraagt de dagelijkse consumptie van ‘virtueel’ water voor 
voedselproductie 2.000 tot 5.000 liter. Wie realiseert zich nu 
dat het productieproces van die ene biefstuk (van 100 gram) op 
zijn bord 1.500 liter water vergt?

Kortom, werk aan de winkel voor ons allemaal, maar zeker 
ook voor de politiek. Meer onderzoek en het stimuleren van 
ander gedrag en consumptie vraagt om geld en wetgeving, 
maar ook om inzicht en beïnvloeding van gedrag. Denk aan de 
antirookcampagnes en het verzet tegen vuurwerk, zo sluit de 
heer Reijnders zijn verhaal af: “Vroeger was je geen vent als je 
niet rookte, nu ben je een loser als je het wel doet.”

Willy Hollander, VVAO-lid AGora

Op donderdag 19 januari 2017 neemt 
prof.dr. Lucas Reijnders zijn gehoor 
mee in het verleden door te wijzen 
op honderden - misschien duizenden 
- definities van duurzaamheid en 
de evenwichtsrelatie met de fysieke 
omgeving. Wetenschappers zijn in 
toenemende mate ervan overtuigd 
geraakt dat uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen de wereldwijde samenleving 
in gigantische problemen zal brengen. 
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Enige tijd geleden is het idee opgekomen om ook eens een 
langere wandeling te organiseren, maar tot realisatie kwam 
het tot nu toe niet. Rien Franken heeft het plan nu nieuw leven 
ingeblazen: hij is bereid een 15 km-wandeling uit te zetten.  
Er is specifiek gekozen voor een doordeweekse dag en er is  
een datum geprikt: donderdag 16 maart. 
De start is om 10.00 uur op het vertrekpunt van de wandeling. 
Dit wordt een week van tevoren bekend gemaakt.
Er wordt niet verzameld bij het AG. Wie toch mee wil rijden 
moet contact opnemen met de organisatie. Net als bij de andere 
wandelingen zal er na afloop een nazit zijn. Voor deze eerste 
keer willen we graag dat belangstellenden zich aanmelden 
via wandelen@ag-eindhoven.nl. Ook horen we het graag 
als iemand wel belangstelling heeft, maar deze keer niet kan 
of liever een andere dag prefereert. We streven ernaar de 
organisatie voor de toekomst zodanig op te zetten dat we zo 
goed mogelijk aan ieders wensen tegemoetkomen. We hopen 
op een goede belangstelling voor deze sportieve activiteit! Voor 
vragen of verdere informatie kunt u terecht bij Rien Franken of 
Mariët Huijgen, dan wel via wandelen@ag-eindhoven.nl

De wandelcommissie

Wandelen

Loop mee met het AG!

Foto: Jan Koppen
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Albert Gomes de Mesquita

“Ervaring is wat je leert van wat je 
meemaakt.” Aan het woord is Albert 
Gomes de Mesquita (87). We hebben 
het met hem over zijn ervaringen in de 
periode van de Tweede Wereldoorlog. 
Als joodse jongen is hij toen bijna drie 
jaar lang ondergedoken geweest, met 
- en dat was heel uitzonderlijk -  zijn 
complete ouderlijk gezin. Samen zijn ze 
er heelhuids doorheen gekomen.

Mensen van het AG
Het AG verenigt mensen met zeer uiteenlopende achtergronden en  
ervaringen. Ieder heeft zijn of haar eigen verhaal. In de serie ‘Mensen van 
het AG’ laat Bas Bierkens een aantal leden aan het woord met hun verhaal.

Er gaan in de wandelgangen geluiden op dat een 
door ons zelf georganiseerde meerdaagse activiteit 
wel aftrek zou kunnen vinden. Wij denken dan 
vooral terug aan de reis naar Litouwen in 2012, een 
geslaagd initiatief van Herman de Lange.
Nu onderzoekt Anke Nollen of een reis naar 
Bratislava haalbaar is, met onder meer een bezoek 
aan het museum Danubiana. U kunt hierover 
binnenkort een Nieuwsbrief verwachten. Ook zijn er 
(nog vage) plannen voor een bezoek met rondleiding 
aan de deeltjesversneller CERN bij Genève.
En wellicht hebben we leden die graag in een kleiner 

verband actief gezelschap zoeken, om met elkaar 
bijvoorbeeld een stadstrip te maken, een museum te 
bezoeken of een weekend door te brengen op de 
Wadden.
Wij willen inventariseren of Actief Gezelschap als 
nieuwe Kring door u omarmd wordt. Meld u daarom 
aan en dan kunnen we zien of er genoeg interesse 
bestaat voor een bijeenkomst op het AG om tot een 
uitwisseling of zelfs uitvoering van ideeën te komen.

Graag een berichtje met e-mailadres vóór 30 maart 
aan ActiefGezelschap@ag-eindhoven.nl

Actief Gezelschap… doe het samen

Nieuw in het AG

Onderduiken, hoe ook georganiseerd, betekende altijd 
afhankelijk zijn van goedwillende helpers. Die moest je hoe 
dan ook te vriend houden, want als zij hun hulp zouden staken 
was je letterlijk overgeleverd aan de beulen. Eigen wensen en 
verlangens moesten dus altijd wijken; die had je gewoon niet. 
De puberteit werd noodgedwongen overgeslagen.

Onderduiken was ook leven in permanente angst voor 
ontdekking. Als er tekenen waren die op ontdekking konden 
wijzen, moest er een andere schuilplaats worden gevonden. En 
dat is bij herhaling gebeurd. Drie jaar onderduiken betekende 
in dit geval onderdak op twaalf verschillende adressen, 
sommige voor maar één nacht, andere voor maanden of zelfs 
een heel jaar. Het leven van een vluchteling is nu nog steeds 
invoelbaar.

De oorlog was al 25 jaar voorbij, we schrijven ongeveer 
1970. Albert was op kennismakingsbezoek bij een oudere 
joodse man die na het overlijden van zijn vrouw weer was 
komen inwonen bij dezelfde familie in Eindhoven waar hij 
tijdens de oorlog ondergedoken was geweest. “Tijdens het 
gesprek merkte ik op dat de man weer helemaal de houding 
van een onderduiker had aangenomen: stil en rustig zijn, 
nooit irriteren, jezelf wegcijferen, je in alles schikken naar het 
gastgezin. Het was zo herkenbaar en heel beklemmend.”

De onderduikgevers bleken mensen uit zeer diverse milieus: 
katholiek, atheïstisch, communistisch of protestant. Heel 
interessant om daar van binnenuit kennis mee te maken. 
Moslims waren er in die tijd nog niet in Nederland; die 
ontbreken dus nog aan de ervaring. De helpers waren 
hoogontwikkeld of eenvoudige arbeiders of iets daar tussenin. 
De les voor Albert was dat dappere, hulpvaardige mensen 
in alle geledingen van de samenleving te vinden zijn. Een 
levensles antidiscriminatie.

“Het zou simpel zijn om alle mensen in te delen in twee vakjes: 
‘goed’ voor degenen die voor zichzelf grote risico’s namen 
om anderen te redden, ‘slecht’ voor degenen voor wie je op 
de vlucht moest. Maar de realiteit bleek niet zo simpel. In 
welk vakje moest je de mensen zetten die wel je leven hadden 
gered, maar die niet zo goed het verschil tussen mijn en dijn 
hadden weten te maken? ‘Goed’ vind ik, want mijn leven is 

belangrijker dan mijn spullen. Maar niet 
iedereen denkt daar op dezelfde manier 
over.”

Anne Frank
Het was puur toeval, maar in het 
jaar vóór de onderduik zat Albert in 
dezelfde schoolklas als Anne Frank. 
De schoolfotograaf heeft hen daar nog 
vastgelegd. 
Toen zijn kleinkinderen in groep 7 of 
8 van de basisschool zaten en daar 
te horen kregen over de Tweede 
Wereldoorlog, staken zij steevast hun 
vinger op en zeiden: “Juffrouw (of 
meneer), mijn opa heeft nog bij Anne 
Frank in de klas gezeten.” Resultaat was 
dat de juffrouw of meneer dan ’s avonds 
opbelde met de vraag om daar eens 
op school over te komen vertellen. Ook 
de Anne Frank Stichting in Amsterdam 
wilde nog wel eens van zijn ervaringen 
gebruik maken en doet dat nog steeds. 
Zo blijft het onderwerp ook in 2017 nog 
op de agenda. “Maar gelukkig had en 
heeft het leven heel wat meer te bieden.”

Foto van schoolfotograaf, december 1941
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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 
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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 

• 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


