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Foto cover: Firestarter, Toos Nijssen. Foto: Ron Eijkman ©

Beste lezer

En weer heeft u een uniek exemplaar 
van het Gewag in handen, een bewaar
exemplaar voor vier maanden. Maar we 
willen eerst stilstaan bij het overlijden van 
Ton Paling waarmee een tijdperk wordt 
afgesloten. Hij was oprichter van het 
Academisch Genootschap, secretaris van 
het eerste bestuur en honorair lid. 

Nu ik dit schrijf, begin april, heeft 
het voorjaar overstelpend de winter 
verdrongen. We hebben nog een hele 
zomer tegoed, terwijl tuin en terras ons 
nu al naar buiten lokken. Dus we kijken 
ook ver wachtingsvol vooruit.
Gewag 59 is al weer de vijfde en laatste 
uitgave van seizoen 20162017 en geeft 
een overzicht van de activiteiten tot aan 

het nieuwe verenigingsjaar in september. 
U komt de Baretclub tegen, nee geen 
‘Groene’ en het betreft ook niet een  
‘Red Hat Society’… U kunt meegaan  
in de bus naar museum Voorlinden,  
dus wacht even met uw eigen geplande 
bezoek… Het filosofieaanbod kan 
iedereen minstens aanzetten tot 
reflectie…Daarnaast worden er ook 
door de commissies nog nieuwe, extra 
activiteiten voor u georganiseerd.  
Houd daarom tevens de website in de 
gaten voor de meest actuele informatie. 

Ik wens u allen een schitterend
AGseizoen en zonnige zomer.

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.ageindhoven.nl en kom vrijblijvend 
drie maanden kennis maken.

Het eerstvolgende nummer  

Het volgende Gewag verschijnt eind augustus.
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr. 60
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 4 augustus 2017.
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Reis naar Bratislava
eind september 2017

Het lijkt te gaan lukken! De reis naar Bratislava
op vrijdag 29 september heen en zondagavond 1 oktober terug.
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De planning is om op zaterdag een 
bezoek te brengen aan het Danubiana 
Meulensteen Art Museum,  
www.danubiana.eu. Zoals een 
aantal van u al weet is een van de 
twee oprichters van het museum de 
Nederlandse kunstverzamelaar Gerard 
Meulensteen. Met de boot gaan we 
over de Donau van Bratislava naar het 
museum, op zich al een prachtige tocht. 
Op zondag probeer ik een stadstoer 
te organiseren in de stad Bratislava, 
de zeer interessante hoofdstad van 
Slowakije. www.slovakia.com/bratislava
Het is mogelijk om van Düsseldorf naar 
Wenen te vliegen op vrijdagmorgen 
en van Rotterdam met Transavia op 
vrijdagavond. De afstand van het 
vliegveld van Wenen naar Bratislava is 
ca. 45 min. met de bus. De bus stopt in 
Bratislava op ca. 500m van het hotel.

•  Voor het prachtige Carlton Hotel heb 
ik alvast een speciale prijs kunnen 
bedingen en wel € 80 per nacht voor 
een eenpersoonskamer en € 90 per 
nacht voor een tweepersoonskamer.  
(Dient uiterlijk 15 augustus geboekt te 
zijn voor deze speciale prijs). 

•  Vluchtmogelijkheden vrijdag 29 sept. 
heen, zondag 1 okt. terug: 
Airberlin € 160 van Düsseldorf 
Austrian Airlines € 160 van Düsseldorf 
Transavia € 118 van Rotterdam.  
 Vluchttarieven wijzigen regelmatig,  
prijzen onder voorbehoud.

•  Bent u serieus geïnteresseerd, 
stuur dan een mail aan:  
ankenollen@gmail.com. 

Begin juni zal ik een avond plannen om 
in het AG een presentatie te geven over 
deze reis. 

Gewag 5  

Zing mee in het nieuwe 
AG-Vrouwenkoor

Het u welbekende gemengd koor van 
het AG is jammer genoeg wegens 
gebrek aan voldoende tenoren en 
bassen gestopt. Maar niet getreurd: 
er is een nieuw koor gestart, het AG
Vrouwenkoor, onder de deskundige 
leiding van dirigente Annelies Willemse. 
Het repertoire waaraan op dit moment 
hard gewerkt wordt omvat liederen van 
Schumann, Mendelssohn, Elgar en Grieg 
maar ook liederen uit Engeland, Ierland 

en Noorwegen van minder bekende 
componisten. Tijdens de ledenborrel op 
5 mei stelt het koor zich met een korte 
presentatie graag aan u voor. Hopelijk 
laten velen van u zich verleiden om toe 
te treden tot het nieuwe vrouwenkoor. 
Zingen is gezond, houdt jong en geeft 
veel energie!

Namens de muziekcommissie:
Feli Platzer

Let wel, dit is géén allin georganiseerde reis 
speciaal voor AGleden, er gaan ook nietleden 
mee. Iedereen reist geheel zelfstandig en is 
volkomen vrij om, buiten het bezoek aan het 
museum, de tijd zelf in te vullen. Ik reik alleen de 
mogelijkheid aan, maar het is de bedoeling,  
dat je zelf de vluchten boekt en ook het hotel 
reserveer je zelf met een speciale code. 
Ik organiseer het bezoek aan het museum;  

de boottocht erheen over de Donau kan ter plaatse 
worden afgerekend. 
Als iemand wil deelnemen aan een citytrip dan 
dient ook dat ter plaatse geboekt en afgerekend te 
worden. Dit alles is voorlopige informatie, veel zal 
afhangen van het aantal personen dat zich definitief 
aanmeldt. 

Anke Nollen
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Baretclub - nieuw initiatief

’Zomaar’ gaan borrelen of eten op het 
AG: waarom niet?
Als AGlid hebt u vijf dagen per week 
een prachtig gebouw ter beschikking, 
met uitstekende horecafaciliteiten, 
gastvrij personeel en een prima keuken. 
U zou er best ‘zomaar’ kunnen gaan 
borrelen of eten, gewoon voor de 
gezelligheid of als u geen zin hebt om 
te koken. Daar is een sociëteit toch 
voor? Alleen… in de praktijk gebeurt het 
nauwelijks.

Niemand wil in zijn eentje zitten
Het is ook lastig. Sommige leden  
denk aan alleenstaanden  zouden 
waarschijnlijk best vaker zomaar naar 
het AG gaan, als ze zeker wisten daar 
ook anderen te treffen. Die zekerheid is 
er niet, en dus komen ze niet; waardoor 
er uiteindelijk niemand komt.
De Baretclub wil deze patstelling 
doorbreken. Hoe? Door het spontane 
sociëteitsbezoek een klein beetje te 

sturen. Het idee is simpel. Voor een 
maaltijd in het restaurant (‘de Baret’) op 
de avonden dat de Baretclub geopend 
is, kunt u zich via de website aanmelden 
en bij aanmelding ziet u meteen of er 
meer eters zijn en wie dat zijn. U hoeft 
dus nooit bang te zijn dat u in uw eentje 
aan de bar of in het restaurant zit!

Vrijdagavond: Baretclubavond
De Baretclub is geopend op de 
vrijdagavonden dat het Filmhuis om 
20.00 uur een film vertoont in de haard 
of balkonkamer. In principe de 2e en de 
4e vrijdag van de maand, maar dit kan 
soms afwijken vanwege feestdagen en 
vakanties. Tot 1 juli zijn het de data: 28 
april, 12 en 19 mei, 16 en 30 juni. 
Het Baretclubteam heeft een prachtige 
deal gemaakt met de exploitant: op 
clubavonden krijgt u een aperitief, een 
hoofdschotel met drankje erbij en koffie 
geserveerd voor een allin prijs van 
€ 25. U kunt kiezen uit een vlees of 
visschotel. Aanmelden voor dit diner 
kan tot 12.00 uur dezelfde dag. We 
houden een strak tijdschema aan: 
inloop tussen 17.30 en 18.00 uur, en 
uiterlijk 19.30 uur bent u klaar en hebt u 
genoeg tijd om, als u dat wenst, nog een 
film of theatervoorstelling te bezoeken. 
Bijvoorbeeld in het Filmhuis.

Aanmelden, alleen voor leden, 
via de website, eventueel 
telefonisch of aan de bar. 

Het Baretclubteam:
Jan Kees van der Veen, Engel Hoefgeest
baretclub@ageindhoven.nl

EUTafel

Overleeft de EU haar toekomst?
Dinsdag 2 mei, 20.00 uur

Op 2 mei organiseert de EUTafel van 
het AG een avond over de toekomst 
van de Europese Unie. Op die avond 
zullen de leden van de EUTafel de 
bevindingen presenteren die zij tijdens 
een aantal bijeenkomsten gedurende het 
seizoen 20162017 hebben vergaard en 
uitgewerkt.
Het begon met de vraag: “Waar komt 
die onvrede met het functioneren van 
de EU toch vandaan?” Iedereen kan 
de voordelen van de EU noemen: 
sterke interne markt, één munt 
(fijn bij het reizen door Europa), 
samen sterker, klimaatafspraken, 
vluchtelingenproblematiek enz. En toch 
lijkt het of niemand tevreden is met de 
huidige EU. Hoe komt dat?
Vervolgens hebben we gekeken naar de 
wijze waarop de EU is georganiseerd 
en de positie van de EU in de wereld: de 
relatie met de overige grootmachten en 
met de landen in de directe omgeving.
Op basis van alle bevindingen hebben 
we een aantal mogelijke scenario’s 
opgesteld waardoor, naar we denken,  
de EU haar positie en functioneren  
kan verbeteren. Daarbij hebben we  
ook gebruik gemaakt van de verbeter
scenario’s die door de Europese 
Commissie zijn opgesteld. Die bespreken 
we en we geven daar een oordeel 
over. We hebben ook nog andere visies 

ontwikkeld. Afsluitend gaan we graag 
met de deelnemers in discussie over alle 
mogelijkheden.

Het belooft dus een interessante avond 
te worden over een onderwerp dat ons 
dieper raakt dan we inmiddels feitelijk 
beseffen. Probeer je maar eens een 
Europa zonder EU voor te stellen!

De bijeenkomst vindt plaats op  
dinsdag 2 mei en begint om 20.00 uur  
(ontvangst vanaf 19.30 uur).
Met een pauze om 21.00 uur zal  
de avond eindigen om 22.30 uur.
Locatie: AG Eindhoven.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk
voor AGleden en voor nietleden.

Tinus de Gouw
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Aanmelden kan via de website van het AG:
www.ag-eindhoven.nl/eu-tafel



Expositie

Ontmoeting
Toos Nijssen en Joep Huiskamp

Kunstenaars kunnen soms met zeer 
beperkte middelen de verbeelding 
prikkelen. Toos Nijssen (1961) is zo’n 
kunstenaar. Misschien kent u haar van 
de indrukwekkende videoportretten, 
waarbij zij mensen alleen laat voor haar 
draaiende camera in een door haar 
ingerichte (reizende) studio. Er ontstaan 
dan prachtige en intieme portretten, 
waarbij geen woord gesproken 
wordt, maar waar de soms minieme 

De expositie is te zien  
van 1 juni tot 5 september

veranderingen in het gezicht een wereld 
aan herkenning oproepen. Daarnaast 
tekent en schildert zij op diverse 
formaten. 

Al geruime tijd deelt zij bijna dagelijks 
een werk via facebook. Het is zeer 
persoonlijk werk, intiem, geestig, 
somber, twijfelend; een reeks aan 
emoties die zij verbeeldt in sterk 
geabstraheerde portretten. Soms alleen 
een mond en wat haar, de contouren 
van een lichaam, of alleen kleur en 
een paar lijnen, of een zin. Haar 
fabuleuze beheersing van de techniek 
valt op het beeldscherm soms weg. De 
ijle overgangen in kleur, vlekken die 
vormen worden, lijnen die alleen maar 
zo geplaatst kunnen zijn na jarenlange 
ervaring. Doorwerkt en subtiel.

Er zijn meer kunstenaars die hun 
werk ‘posten’ en behalve dat het een 
prettige manier is om de ontwikkelingen 
te volgen is het ‘liken’ van de ‘post’ 
een interessant proces. Het lijkt een 
eenvoudige actie om gewoon op ‘like’ te 
klikken, maar vaak is dat onvoldoende 
om de werkelijke reactie op een beeld te 
duiden. 
Leuk kan zo nietszeggend zijn en dat 
overkwam mij toen ik een aquarel 
onder ogen kreeg die mij diep in mijn 
ziel raakte. Ik heb dat werk uiteindelijk 
gekocht en dagelijks verbaas en 
verwonder ik me over wat die paar 
lijnen en kleuren bij me oproepen. 

Interessant is ook wie er allemaal 
nog meer ‘post en liket’. Ook Joep 
Huiskamp (1956) post regelmatig een 
tekening. En Huiskamp en Nijssen ‘liken’ 
elkaar. Boeiend is om de verschillen en 
overeenkomsten in hun werk te volgen. 

‘Dit was mijn dag’ in hun eigen medium 
vertaald. Een reactie op een gebeurtenis, 
een tekstfragment, een persoonlijke 
verwerking in een beeld gevat. 
Joep Huiskamp laat zich in zijn 
tekeningen letterlijk leiden door wat hem 
voor ogen komt (of staat). Zijn fascinatie 
voor de negentiende eeuw mengt zich 
op associatieve wijze in zijn tekenwerk 
met reisfoto’s, beelden van internet, 
portretten van schrijvers, selfies en 
muziekimpressies. Vaak duiken er in zijn 
tekeningen beelden op die refereren aan 
Portugal of Portugese schrijvers. 
Hij gebruikt Japanse penseelstiften, 
bister (roetbruin), ecoline en acryl. Een 
tekening komt vaker in dertig minuten 
dan in een uur tot stand, en meestal 
‘in einem Guss’. Anekdotisch, brutaal, 
gelaagd en soms erg humoristisch. 

De overeenkomst besprak ik met 
Toos Nijssen en vrijwel direct is ‘een 
ontmoeting’ afgesproken om het werk 
letterlijk naast elkaar te leggen. Die 
ontmoeting tussen hun beeldverhalen 
was zo interessant, dat een expositie 
van dit bijzondere duo heel aantrekkelijk 
werd. 

Zonder dat de tekeningen gemaakt 
zijn als commentaar op elkaar, kost het 
weinig inspanning om de verbanden en 
de verschillen tussen de beeldtaal van 
beide exposanten te ontdekken. 

Liesbeth Schreuder

Joep Huiskamp: Trio

Toos Nijssen: Bless You. Foto: Ron Eijkman ©
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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.

AG-Arrangementen
Samen eten, samen naar een voorstelling

Een voorstelling die volledig gewijd  
is aan het werk van choreograaf  
Crystal Pite. In dit avondvullende 
programma danst NDT 1 een 
vernieuwde versie van Pite’s eclectische 
meesterwerk ‘Parade’ (2013). 
Pite benut deze kans om haar bestaande 
werk verder te verkennen en uit te  
diepen en verrijking te bieden aan de 

bestaande personages. 
‘Parade’ is een treffend tafereel van 
verbeelding, absurditeit en ritueel.  

De fanfarebands staan in schril contrast 
met de chaotische parade van clowns, 
waarmee Pite de spanning benadrukt 
tussen instinct en intellect, ratio en gevoel 
en het onbewuste en het bewustzijn.

Parade
Nederlands Dans Theater 1
Woensdag 24 mei, vanaf 17.30 uur op het AG

Murray Perahia, piano
Donderdag 15 juni, vanaf 17.30 uur op het AG

Toen in 1989 de pianolegende Vladimir Horowitz 
overleed, besliste diens weduwe dat zijn concert
kruk naar Murray Perahia moest gaan. Symbolisch 
gebaar. En geen misser: op zijn beurt is deze 
Amerikaan een van de grootste pianisten van ónze 
tijd. Perahia is beroemd vanwege zijn sublie
me Bach, zijn complete opname van Mozarts 
pianoconcerten (spelend én dirigerend) en van 
alle Beethovenconcerten samen met het Koninklijk 
Concertgebouworkest onder leiding van Bernard 
Haitink. Dit alles volgens zijn adagium: ‘Muziek 
staat voor een ideale wereld waarin alle dissonan

ten worden opgelost, waar alle modulaties  die in 
mijn ogen reizen zijn  weer naar huis terugkeren 
en waar verrassingen en stabiliteit samengaan’. 
Wat hij vanavond speelt, staat nog even open. 
Maar welke componist Perahia ook eert met zijn 
sublieme spel, het is altijd een onmisbare intense 
ervaring.

Om de wachttijd bij de bar te beperken tot een 
minimum is uw pauzedrankje al verrekend in uw 
entreebewijs. Zo geniet u langer van uw gezel
schap en uw drankje!

Gewag 11  
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Politiek Historische Kring
Programma seizoen 2017-2018

Seizoen 2016/2017 en vooruitblik
op volgende jaar
De Politiek Historische Kring heeft in het 
seizoen 2016/2017 zo ongeveer het 
meest actuele thema behandeld dat men 
zich kan voorstellen: de ontwikkelingen 
in het MiddenOosten. De serie van PHK
bijeenkomsten werd 8 maart afgesloten 
met een inleiding van Ed van Sprundel 
over ‘Uitdagende veranderingen: 
Arabische lente en internationale 
relaties’. De Arabische Lente van 2011, 
een golf van volksprotesten die als een 
vuurbal door heel NoordAfrika en het 
MiddenOosten ging, beginnend met 
vreedzame protesten en leidend tot de 
val van verschillende dictators, zoals 
Gadaffi in Libië en Mubarak in Egypte, 
en tot een burgeroorlog in Syrië. Er 
is toenemende strijd om regionale 
hegemonie tussen het Soennitische 
SaoediArabië en het opkomende 
Sjiitische Iran. De problemen in de regio 
lopen in elkaar over, met IS in Syrië en 
Irak, met inmenging van Rusland, Turkije, 

Amerika, de NAVO, en met miljoenen 
vluchtelingen in de naburige staten. De 
actualiteit van het MiddenOosten heeft 
zo haar historische wortels. Het handelen 
in de afgelopen 100 jaar, na de val van 
het Ottomaanse Rijk, van de westerse 
mogendheden, de intenties die anders 
uitpakken dan gedacht, onvoldoende 
begrip voor de gevolgen, problemen 
die nu meer zichtbaar zijn geworden en 
die verband houden met wat het Westen 
heeft gedaan en teweeggebracht, dit 
alles heeft bijgedragen aan het ontstaan 
van fundamentalistische regimes, 
groeperingen en ideeën. Het Midden
Oosten van nu, tussen geweld en chaos, 
is terug bij zijn traditionele positie: meer 
verbrokkeld dan ooit, een gebied dat 
geen meester is over het eigen lot; waar 
diverse groepen elkaar als eerste vijand 
hebben; waar die groepen uiteindelijk 
tegen elkaar worden uitgespeeld, waar 
ze zelf ook om buitenlandse inmenging 
vragen, ook al betaalt de bevolking als 
geheel daarvoor de prijs. 

Als u mee wilt praten, dan graag een berichtje met e-mailadres vóór 15 juni  
aan ActiefGezelschap@ag-eindhoven.nl

Actief Gezelschap…
Doe het samen
Een nieuwe Kring in het AG? Meld u aan!

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 2014, 
een geslaagd initiatief van Herman 
de Lange. Nu lijkt trouwens binnen 
afzienbare tijd een reisje naar Bratislava 
te kunnen worden gerealiseerd. Kortom, 
wij willen peilen of er interesse bestaat 
voor Actief Gezelschap als nieuwe Kring 
binnen onze vereniging. Wat kan deze 
Kring beogen of realiseren?

Om te beginnen zijn er (nog vage) plannen voor een bezoek, 
met rondleiding aan de deeltjesversneller CERN bij Genève. 
Verder hebben we misschien leden die graag in 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.

Een eerste stap is dat u zich aanmeldt. Bij voldoende belang
stelling kunnen we een bijeenkomst beleggen op het AG om  
tot uitwisseling of zelfs uitvoering van ideeën te komen.

Als u mee wilt praten, dan graag een berichtje met emailadres 
vóór 15 juni aan actiefgezelschap@ageindhoven.nl

Seizoen 2017/2018
Wij hebben ervoor gekozen om volgend jaar 
aandacht te besteden aan de Balkan. Een 
smeltkroes die nog vol spanningen zit. 2017 is 
een gedenkwaardig jubileumjaar. In 1517 maakte 
Luther zijn stellingen openbaar, 1917 bracht de 

Russische februari en novemberrevoluties, en tot slot 
betraden in 1917 de VS voor het eerst het strijdperk 
in Europa. Ook deze gebeurtenissen zullen in de 
Kring niet ongemerkt voorbijgaan. Zoals altijd 
kijken wij naar de historie om te trachten de huidige 
politieke situatie beter te begrijpen.

Gewag  13   

Stari Most; 16e-eeuwse Ottomaanse brug, Mostar, Bosnië-Herzegovina
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Ledenborrel
Dit keer geen ledenborrel op de eerste donderdag van de maand. Op 4 mei is het 
Dodenherdenking en dat willen we respecteren. De borrel wordt daarom verzet 
naar vrijdag 5 mei. Ons nieuwe vrouwenkoor zal een feestelijk tintje aan deze 
borrel geven en Jörg, onze kok, zal ons verwennen met een aspergeschotel.  
Vergeet niet te reserveren voor de maaltijd. Dit kan via de website of telefonisch  
via 040-2434808 tot donderdag 4 mei, 12.00 uur.

Expositie
Om 17.30 uur start de borrel en om 18.00 uur opent Liesbeth Schreuder de 
expositie ‘Ontmoeting’, met werk van Toos Nijssen en Joep Huiskamp.
Vandaag onze laatste hoofdmaaltijd voor € 18,50. Dit keer een kipschotel, we 
zijn benieuwd. En waar we ook benieuwd naar zijn…hoe hebt u het menu van 
de afgelopen maanden ervaren? Zullen we hiermee doorgaan of prefereert u 
toch een tweegangendiner? Hebt u advies of commentaar, laat het dan via e-mail 
weten aan: societeit@ag-eindhoven.nl. Vergeet niet te reserveren voor de maaltijd. 
Dit kan via de website of telefonisch via 040-2434808 tot woensdag 31 mei, 
12.00 uur.

Barbecue
Het verenigingsjaar wordt traditioneel afgesloten met een barbecue. Voor de prijs 
van € 22,50 kunnen we, in een zonnige tuin, genieten van de goede dingen des 
levens. Om zon ‘af te dwingen’ brengen we vooraf een worst naar St. Clara, zij 
zal onze gebeden zeker verhoren. Vergeet niet te reserveren voor de maaltijd. Dit 
kan via de website of telefonisch via 040-2434808 tot woensdag 5 juli, 12.00 uur.

Vakantieborrel en Spaanse avond
Vakantie en voor de thuisblijvers de vakantieborrel en Spaanse avond. Al jaren 
een groot succes, dus ook dit jaar een ‘all inclusive’ avond voor € 35. Vanaf 17.30 
uur tapas en een drankje en aansluitend een Spaans buffet. Een fantastische 
avond die alleen doorgaat bij voldoende deelname. Bellen 040-2434808 of 
mailen naar ag@peterkoppen.nl kan tot woensdag 2 augustus 12.00 uur.

Zomervakantie

Het AG is gesloten van zaterdag 22 juli t/m zondag 20 augustus.
Opening nieuwe verenigingsjaar: donderdag 7 september

Do 1 
juni

Do 6 
juli

Do 3 
aug

Vr 5 
mei 

Sociëteitsleven
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Verslag Literaire Lezing / Kom kennismaken met…

Anne-Gine Goemans over
haar boek ‘Honolulu King’

“Ik schrijf één keer in de vier jaar een boek”, zo 
stelde AnneGine Goemans tijdens haar lezing op 
zaterdag 25 maart vast. Dat doet ze naast haar 
journalistieke werk, onder meer voor De Volkskrant. 
Haar eerste boek, ‘Ziekzoekers’, werd bekroond 
met de Anton Wachterprijs. Met ‘Glijvlucht’ won ze 
de Dioraphte Jongerenliteratuurprijs en de Duitse 
MPionierprijs voor literaire nieuwkomers. Van 
‘Honolulu King’ zijn inmiddels meer dan 50.000 
exemplaren verkocht. En de lezers weten intussen 
dat dit geweldig goede boeken zijn. 
’Honolulu King’ beschrijft de wereld van de oude 
Hardy, eigenaar van een toko in Den Haag, die 
luistert naar de levensverhalen van zijn Indische 
klanten, die met zijn oude vrienden Hawaïmuziek 
draait en die besluit in de loge van de vrijmetselarij 
zijn verzwegen verleden aan zijn broeders te open
baren. Met veel plezier vertelde AnneGine over de 
totstandkoming van het boek, dat gebaseerd is op 
ware feiten. 

De tweede helft van haar lezing wijdde ze aan 
het boek waar ze nu mee bezig is. Dat boek is 
gebaseerd op de gevolgen van een ramp met een 
kerncentrale. AnneGine hecht grote waarde aan 
de feitelijke juistheid van fenomenen die zij in haar 
boeken beschrijft, en doet  net zoals ze dat voor 
eerder werk deed  veel research. Zij was daarvoor 
al in Amerika waar ze sprak met de bejaarde non 
Megan Rice, een iconisch activiste in de antikern
wapenbeweging. Zeer onlangs was ze in Fu
kushima in Japan, waar zich zes jaar geleden een 
nucleaire ramp voltrok waarvan de gevolgen nog 
steeds zicht en meetbaar zijn. Het nieuwe boek zal 
‘Holy Trientje’ heten, ‘Holy’ naar Megan Rice, en 
‘Trientje’ naar haar favoriete tante Trientje, een non. 
Dat boek komt over anderhalf jaar uit, maar dat is 
het wachten zonder enige twijfel waard.

Elly Heemskerk

Gewag 15  

Anne-Ginne Goemans. Foto: Merlijn Doomernik
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Eind maart presenteerde ons lid Sikko Argelo zijn onlangs 
verschenen boek ‘Spel van Replicatoren: evolutietheorie als 
aansporing tot bescheidenheid’ voor een gezelschap van 
vijfentwintig leden en een enkel niet-lid. Het werd een uiterst 
interessante reis door het gebied van genen en memen. 
Na afloop bleek behoefte te bestaan aan een filosofiegroep om, bij 
voorkeur onder begeleiding van de schrijver, diep in zijn boek te 
duiken. 
Na zijn presentatie werd Sikko namens de filosofiecommissie in het 

Filosofie

AG-Filosofieforum
Aanbod seizoen 2017-2018

zonnetje gezet door Hans Eerdmans en namens het AG door de voorzitter Rolf Treep, 
die onderstreepte dat dit soort evenementen laat zien wat een bijzondere vereniging 
het AG is. Hierna werd na een korte borrel een geslaagde dag afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. 

Op dinsdag 4 april vond de tweede filosofielezing van dit jaar plaats: de jonge 
filosoof Tim Houwen uit Nijmegen gaf ons tijdens zijn lezing met als titel ‘De spanning 
tussen Populisme en Democratie’ een filosofische basis voor het begrip populisme. 
Aanvankelijk stond deze lezing gepland als inleiding voor de interessante en vooral 
praktisch georiënteerde AGoralezing over Populisme door de politiekhistoricus Koen 
Vossen. Vanwege ziekte van de spreker kwam deze lezing toen niet aan bod. 

18 mei 2017: Pauwel Slurink 
Op donderdag 18 mei, tijdens de derde en laatste filosofielezing, spreekt Pouwel 
Slurink over de evolutionaire grondslag van de menselijke moraal, hoe deze zich 
groeps of maatschappijafhankelijk heeft ontwikkeld en hoe dat bijvoorbeeld leidt 
tot grote, soms niet overbrugbare conflicten binnen een natie of tussen naties. Het 
boek ‘The Righteous Mind’ van Jonathan Haidt, waarop deze lezing onder andere 
gebaseerd is, was dit seizoen het alom gewaardeerde onderwerp van de ‘groep 
Slurink’. We kunnen het iedereen aanbevelen.

Aanbod seizoen 2017-2018
Het AGFilosofieforum zal op dinsdag 23 mei plaatsvinden. U kunt zich dan 
oriënteren op het aanbod van het komende seizoen. Op deze avond zullen de 
volgende begeleiders hun voorstel presenteren: 
Miriam van Reijen: Het debat over de al of niet vrije wil door de eeuwen heen, 
Pouwel Slurink: zeer waarschijnlijk met ‘Moral Tribes’ van Joshua Green, Charles 
Vergeer: onderwerp nog niet bekend, Peter de Wind: Inleidingscursus filosofie op 
nieuwe leest, Peter van Zilfhout: ‘Zelf een filosoof lezen’, welke filosoof is nog in 
discussie. Tenslotte werken we er hard aan om met een studiegroep over ‘Mondiale 
Rechtvaardigheid’, een veelomvattend, actueel onderwerp, te kunnen beginnen.  
En wie weet start ook een groep onder leiding van Sikko Argelo.

De filosofiecommissie: Hannah Bogman, Dries Schellekens,  
Paul Hoogenberk en Hans Eerdmans

16   Gewag

Toegang tot het AG-Filosofieforum is gratis, voor leden en  
niet-leden. U kunt zich via de website of t.z.t. via de 
nieuwsbrief aanmelden. De onderwerpen van de lezingen 
zijn nog niet bekend, maar de meest waarschijnlijke data 
kunt u ‘met potlood’ alvast noteren: 30 november 2017, 
29 maart 2018 en 31 mei 2018. 
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Di 2 mei De EU-tafel presenteert
Overleeft de EU haar toekomst?
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 4 mei geen Ledenborrel

Vr 5 mei Ledenborrel
Maaltijd €18,50
Sociëteit, 17.30 uur

Di 9 mei Wandeling
Afstand 5 km
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Vr 12 mei De Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Ma 15 mei NLT 17-1
Nieuwe Leden Tafel 17-1
Sociëteit, 18.00 uur

Di 16 mei Culinaire Tafel
Een overheerlijke maaltijd,
buitenzinnig gekookt
Haardkamer, 18.00 uur

Do 18 mei Filosofielezing 
Pouwel Slurink: 
‘Moraal Links, Moraal Rechts’
Meerlezaal, 20.00 uur, inlooptijd 19.30

Vr 19 mei De Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 19 mei Filmhuis muziekfilm
‘Manon’
Balkonkamer, 20.00 uur

Di 23 mei Literaire Kring
D.H. Lawrence
Balkonkamer, 19.30 uur

Di 23 mei Muziekcaleidoscoop
Laat uw muziek horen!
Balkonkamer, 20.00 uur

Di 23 mei AG-Filosofieforum 
Meerlezaal, 20.00 uur, inlooptijd 19.30 uur

Wo 24 mei AG-Arrangement
Diner op het AG en voorstelling
Nederlands Danstheater
in het Parktheater
Sociëteit, 17.30 uur

Wo 24 mei NLT 16-3
Nieuwe Leden Tafel 16-3
Sociëteit, 17.30 uur

Wo 24 mei Leesgroep
Nobelprijswinnaars
‘Een gebied zonder eind’
van Günter Grass
Bestuurskamer, 20.00 uur

Vr 30 juni Filmhuis speelfilm
‘Das weisse Band’
Balkonkamer, 20.00 uur

Do 6 juli Ledenborrel
Met barbecue
Sociëteit, 17.30 uur

Ma 17 juli NLT 17-1
Nieuwe Leden Tafel 
Sociëteit, 18.00 uur

Di 18 juli Culinaire Tafel
Een overheerlijke maaltijd,
buitenzinnig gekookt
Haardkamer, 18.00 uur

Het AG is gesloten van 21 juli
tot en met zondag 20 augustus

Do 3 aug Vakantieborrel
Een all inclusive Spaanse avond
Sociëteit, 17.30 uur

Ma 21 aug NLT 17-1
Nieuwe Leden Tafel
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 25 aug De Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 25 aug Filmhuis speelfilm
‘The scent of green papaya’
Balkonkamer, 20.00 uur

Do 7 sep Ledenborrel en
opening VerenigingsjaarToneel&Cabaret elke maandag, Meerlezaal, 20.00 uur 

AG-Koor elke woensdag, Meerlezaal, 20.00 uur
Bridgeclub 1 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 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
EU-Tafel elke 3e dinsdag van de maand, 20.00 uur

Nietleden zijn welkom, 
aanmelden via website: 
www.ageindhoven.nl

A
ge

nd
a 

m
ei

 -
 a

ug
WETENSCHAP

MAATSCHAPPIJ

SOCIËTEIT

CULTUUR

 Mei

Zo 28 mei Wandeling
Afstand 10 km
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Ma 29 mei Bestuur
ALV
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 30 mei Excursie
Excursie naar Museum Voorlinden, 
Wassenaar
Vertrek 10.00 uur, Genneperparken

Do 1 juni Ledenborrel
Met opening expositie ‘Ontmoeting’
Toos Nijssen en Joep Huiskamp 
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 9 juni Wandelen
Afstand 15 km
Startpunt via e-mail

Do 15 juni AG-Arrangement
Diner op ‘t AG en concert
Murray Perahia in het Muziekgebouw
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 16 juni De Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 16 juni Filmhuis muziekfilm
‘Fiddler on the roof’
Balkonkamer, 20.00 uur

Ma 19 juni NLT 17-1
Nieuwe Leden Tafel 
Sociëteit, 18.00 uur

Zo 25 juni Wandeling
Afstand 5 of 10 km
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Wo 28 juni NLT 16-3
Nieuwe Leden Tafel
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 30 juni De Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Data onder voorbehoud. 
Kijk voor de actuele agenda op:
www.ageindhoven.nl

 Juni

 Juli

 Augustus
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Voor uw agenda:

Algemene Leden Vergadering
Op maandag 29 mei, 20.00 uur.

Literaire Kring

D.H. Lawrence
Zonen en minnaars
Dinsdag 23 mei, 19.30 uur

van Gertrude en Paul Morel. Hun huwelijk is een gevecht geworden: Paul is een 
eenvoudige mijnwerker, Gertrude komt uit een sociaal net iets hoger milieu. In het 
begin van hun relatie was ze aangetrokken door zijn spontane karakter, later kreeg 
ze er steeds meer een hekel aan. Gertrude wijdt haar leven aan haar kinderen, 
vooral aan haar zonen William en Paul. Maar als Paul aan de verstikkende greep 
van zijn moeder probeert te ontkomen door een relatie met een andere vrouw aan te 
gaan, is ook daar een conflict onvermijdelijk.
Het boek speelt zich af in Nottinghamshire, de geboortestreek van Lawrence, en is 
sterk autobiografisch. Het toont de kindertijd, adolescentie en het conflict tussen de 
generaties.

De inleiding wordt verzorgd door Marjan de Wolff.
Als u een keer een bijeenkomst van de Literaire Kring wilt bijwonen, dan graag 
aanmelden via literairekring@ageindhoven.nl

Rob Westra

Dankzij Lo Tigchelaar hebben we voor 
het eerst in het bestaan van de Literaire 
Kring een klassieker uit het Italiaanse 
taalgebied besproken. ‘De tuin van de 
FinziContini’s’ bleek een uitstekende 
keuze die in een boeiende avond 
resulteerde.

In de laatste bijeenkomst van dit seizoen 
staat het boek ‘Zonen en minnaars’ van 
D.H. Lawrence (18851930) op het 
programma. De meesten van ons kennen 
Lawrence als de schrijver van ‘Lady 
Chatterley’s Lover’, dat pas in 1960 na 
een schandaalproces, in Engeland mocht 
verschijnen. 
Lawrence was van mening dat de 
mensheid door de moderne tijd en de 

industrialisatie ver van haar natuur was 
afgedwaald. Daarom pleitte hij voor 
een herwaardering van de seksualiteit, 
intuïtie, instinct en spontaniteit. En dat 
resulteerde in een belangrijke rol voor 
de verhouding tussen de seksen in zijn 
romans. Hij kwam hierdoor herhaaldelijk 
met de toen nog heersende censuur in 
aanvaring.

Bij zijn overlijden had hij de reputatie 
van een pornograaf die zijn talenten 
als schrijver had verkwanseld. Pas later 
krijgen zijn romans een belangrijke 
plaats in de Engelse literatuur.
‘Zonen en minnaars’ wordt als een 
van zijn beste romans beschouwd. 
Het beschrijft de relaties in het gezin 

Op het programma  

van de Literaire Kring  

staat de bespreking  

van het boek  

‘Zonen en minnaars’ 
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Filmhuis
(alleen voor AGleden)

Amiens, Parijs, op weg naar Le Havre, halverwege 
de 18e eeuw. Manon Lescaut wordt door haar 
familie naar een klooster gestuurd vanwege haar 
ongewenste frivole karakter. Onderweg ontmoet 
ze Chevalier Des Grieux en vlucht met hem naar 
Parijs waar ze rustig en gelukkig met hem leeft. 
Ze bezwijkt echter later toch voor de rijkdom van 
Monsieur de Brétigny. Manon en Des Grieux bete
kenen voor elkaar geluk en ongeluk: het geluk van 
de ware liefde, het ongeluk van de armoede en 
het moreel verval door de luxe. Ze vinden elkaar, 
verlaten elkaar, vinden elkaar weer en uiteindelijk 
ruïneren ze elkaar. JeanPierre Ponnelle, een van 
de grootste operaontwerpers, heeft een bruisende 
voorstelling neergezet, gefilmd door Brian Large, 
een andere grootheid.

Manon Edita Gruberova
Des Grieux Francisco Araiza
Lescaut Hans Helm

Koor, orkest en ballet van de Weense Staatsopera, 
o.l.v. Adam Fischer

Muziekfilm 

Manon - Opera van 
Jules Massenet (1842-1912)

(Duitsland, 2007)

Vrijdag 19 mei, 20.00 uur

Muziekfilm 

Musical: Fiddler on the 
Roof (Anatevka)
Vrijdag 16 juni, 20.00 uur

Fiddler on the Roof, de Amerikaanse musicalfilm uit 
1971 van Norman Jewison, is een adaptatie van de 
gelijknamige musical, gebaseerd op verhalen over 
Russisch-joods leven in het Oekraïense gettodorp 
Anatevka in de 19e eeuw, geschreven door de 
Russisch-joodse schrijver Sholem Aleichem. De muziek 
van Jerry Bock voor de oorspronkelijke musical uit 
1964 werd aangepast door John Williams voor de 
musicalfilm.
In het begin van de 20e eeuw zocht de joodse 
melkboer Tevje, met behulp van de dorps koppe-
laarster, bruidegoms voor zijn vijf dochters. Maar 
meer nog dan deze zoektocht is de rode draad van 
het verhaal de behoefte aan behoud van traditie en 
een ode aan het joodse volk.

Scenario  Joseph Stein
Regisseur Norman Jewison
Choreografie  Jerome Robbins
Muziek   Jerry Bock, John Williams

Hoofdrollen: Topol, Norma Crane, Leonard Frey,  
Paul Mann en vele anderen.

Hanna van Stratum

Speelfilm

Das weisse Band
Vrijdag 30 juni, 20.00 uur

Een rustig protestants Duits boerendorp wordt net 
voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 
1913 opgeschrikt door een aantal onverklaarbare 
gebeurtenissen. Een kabel wordt over een bospad 
gespannen om de dokter met z’n paard te laten 
vallen, een schuur vliegt in brand, twee kinderen 
worden ontvoerd. De onderwijzer onderzoekt de 
gebeurtenissen, die steeds meer op rituele straffen 
lijken.
In het dorpje Eichwald heeft een kleine elite het voor 
het zeggen. De bevolking is voor werk afhankelijk 
van de baron, die de dorpelingen als horigen 
beschouwt. De arts gaat over de gezondheid, de 
dominee zorgt voor de geestelijke discipline. 
De dominee laat zijn kinderen witte linten dragen 
als teken dat ze hun onschuld hebben bezoedeld. 
De linten symboliseren het verlangen naar 
reinheid. Vandaar de titel, ‘Das weisse Band’. 
Bij de opvoeding van kinderen draait het om 
gehoorzaamheid en discipline.

Deze film (Duitsland 2009) won de Gouden Palm 
in Cannes in 2009 en wordt in datzelfde jaar 
genoemd als de beste Europese film.

Regie: Michael Haneke
Met: Christian Friedel, Ulrich Tukus, Burghart 
Klaussner, Leonie Benesch

Speelfilm

The Scent of
Green Papaya 
Vrijdag 25 augustus, 20.00 uur

Een prachtige film van de FransVietnamese 
regisseur en scenarioschrijver Tran Anh Hung over 
het Vietnam van voor de Vietnamoorlog. 
Een stil en verlegen meisje van 12 jaar, Mui 
geheten, komt werken als dienstmeisje bij een 
middenstandsfamilie. We zien het reilen en zeilen 
van de familie door de ogen van Mui. Alles lijkt 
vredig, maar er zijn onderliggende problemen: 
enige jaren eerder is een dochter overleden en 
de heer des huizes verdwijnt zo nu dan met het 
familiekapitaal om na enige tijd volledig berooid 
terug te keren. Enige jaren later is de familie zo 
arm, dat Mui naar een andere positie moet omzien. 
Zij komt in dienst van de huisvriend van de familie, 
een musicus. 

‘The Scent of Green Papaya’ is een visueel 
verbluffende film, waarmee Tran Anh Hung op 
poëtische wijze duidelijk maakt dat echte rijkdom in 
het leven niets te maken heeft met geld.

De film (Frankrijk, 1993) won in dat jaar de 
Gouden Camera op het Filmfestival van Cannes,  
de prijs voor het beste debuut.
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Kunstprijs 2017

€ 2.500

Drs. Rolf Treep
voorzitter

Drs. Sjaak de Blauwe
penningmeester

W. de Winnaar
voor

tweeduizend en vijhonderd euro

Einde van een tijdperk

Onlangs bereikte ons het droevige 
bericht dat Ton Paling op 24 februari 
vredig dit leven heeft verlaten, aldus 
zijn zoon Edvard. Ton was op 25jarige 
leeftijd een van de enthousiaste jonge 
NatLabingenieurs die de uitdaging 
aannamen om in het voorjaar van 1945 
het Academisch Genootschap op te 
richten. Hij werd secretaris in het eerste 
bestuur en is zijn hele leven lid gebleven. 

Aangezien herinneringen aan die 
begintijd spaarzaam zijn, citeren we.
Uit het jubileumboek ‘Academisch 
Genootschap 19451995’: “Ir. A.W.M. 
Paling, medeoprichter en allereerste 
secretaris, schreef in Spanje waar hij 
nu woont, enkele herinneringen op: 
‘Rond februari 1945 zaten nog enkele 
personen bijeen in de lunchpauze 
van het Nat.Lab. alvorens weer aan 
de slag te gaan. De mager gevulde 
boterhamtrommeltjes waren leeg en 
dichtgeklapt en er ontspon zich een 
gesprek. Er zijn toch voelbare lacunes 
in het culturele en wetenschappelijke 
leven in deze regio. Dat is toch niet 
nodig met zoveel academisch talent van 
allerlei richtingen, niet alleen van Philips 
maar ook daarbuiten. Wat ons echt 
ontbreekt is het interfacultair contact. We 
moeten iets ondernemen, zeiden o.a. 
dr. C.J. Bakker en dr. J.L. Snoek. Laat de 
jongeren eens wat doen’. Eén van die 
jongeren was ir. A.W.M. Paling toen 25; 
hij nam de handschoen op.”

Dat begin van het AG beschreef Paling 
in 1946 in de aanhef van het eerste AG
jaarverslag als volgt: “...Ter oriëntering 
in breder kring werd op 27 februari 
1945 een bijeenkomst belegd met als 
spreker prof.dr. H.B.H. Casimir over  

‘De toekomst van ons universitair onderwijs’. Na afloop van de 
voordracht werd de wenselijkheid besproken van het beleggen 
van meer van dergelijke bijeenkomsten en het ontwikkelen van 
andere activiteiten.” Er wordt blijkbaar een comité opgericht 
om zulke wensen vorm te geven.
Uit ‘Academisch Genootschap 19451965’ van S. Zoetmulder: 
… “dat op 6 april 1945 besloten werd het AG op te richten 
met als voorlopig bestuur, het comité, dr. H.W. van Tricht 
(directeur Lorentz Lyceum in Eindhoven) als voorzitter, ir. 
A.W.M. Paling (Philips) als secretaris, dr. E.G. Noyons als 
penningmeester en daarbij veertien eerste leden.”
Op 29 mei 1945 werd de eerste ledenvergadering van het  
AG gehouden. Het comité trad af en werd aansluitend 
verkozen tot bestuur.

Ook na zijn verhuizing naar Spanje bleef Ton Paling zeer 
betrokken bij het AG. Hij kwam speciaal over om de viering 
van lustra van zijn AG luister bij te zetten. Toen dat fysiek niet 
meer mogelijk was stuurde hij een warme felicitatiebrief.
Met Ton verliest het AG niet alleen een bijzonder honorair 
lid, maar ook de laatste nog levende oprichter en eerste 
bestuurslid.

Kees Teer en Richard de Groot

Ton Paling en Nel van der Vliet op 12e lustrum 6 april 2005 

Bestuur

AG-Kunstprijs 2017

Het bestuur heeft besloten dit jaar weer 
een AGKunstprijs uit te reiken. Sinds 
1990 wordt tweemaal in de vijf jaar 
een kunstprijs uitgereikt aan een jonge 
kunstenaar tot en met 35 jaar uit de 
regio Eindhoven. Het AG toont hiermee 
zijn maatschappelijke betrokkenheid in 
de waardering voor het werk van de 
kunstenaar en doet dat ter aanmoediging 
van de ingeslagen weg om zich als 
kunstenaar in de maatschappij te 
presenteren. Het bestuur van het AG 
bepaalt vooraf in welke sector de prijs 
wordt uitgereikt en laat zich hierbij 
adviseren door een ter zake kundige jury. 
Voor 2017 is gekozen voor beeldende 
kunst zonder vooraf een keuze te 
maken voor een bepaalde discipline. 

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2500, publicatie 
van het juryrapport en een expositie in de sociëteit van het AG 
(november 2017  januari 2018).

De jury bestaat uit: 
Liesbeth Schreuder kunst historicus en juryvoorzitter
Diana Franssen  conservator/hoofd onderzoek Van 

Abbemuseum Eindhoven
Yvonne Hamstra  curator hedendaagse kunst  

(o.a. De Fabriek en TAC)
Rob Schoonen chef kunstredactie Eindhovens Dagblad
Paul Segers beeldend kunstenaar

Voor inlichtingen: kunstprijs@ag-eindhoven
t.a.v. Liesbeth Schreuder

Rolf Treep
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AGorathema: Kwaliteit en duur van leven

Verslag lezing door prof.dr. Marcel Olde Rikkert

Dementie:
is er behandeling mogelijk?

Nee, er bestaat geen pil tegen dementie!  
Dit werd duidelijk tijdens de AGora-lezing door 
prof.dr. Marcel Olde Rikkert, hoofd Radboudumc 
Alzheimer Centrum. 
Aan bod kwamen: oorzaken van veroudering, 
relatie tussen veroudering en dementie, preventie, 
behandeling en zorgstructuren. We weten heel 
veel niet. Maar wij weten wel dat het ontstaan van 
Alzheimer afhankelijk is van leefstijl: wel of geen 
tabak, alcohol en XTS gebruiken, soort voeding, 
bewegen en stress. Verder kunnen bepaalde 
kenmerken van onze genetische structuur bepalend 
zijn voor het wel of niet krijgen van dementie.
Een mediterraan dieet, vijf tot zevenmaal bewegen 
per dag en vasculaire risico’s vermijden helpen 
preventief.

Het is duidelijk geworden dat er veel onderzoek 
gedaan wordt naar de oorzaak van deze ziekte, 
maar dat het nog lang gaat duren voor Alzheimer 
een ziekte is die we op tijd kunnen diagnosticeren, 
behandelen en genezen. Waar wij wel vooruitgang 
boeken is de zorginnovatie voor de ziekte van 
Alzheimer: er komen steeds meer goedwerkende 
dementie netwerken die positieve effecten hebben 
op de kwaliteit van leven van dementerenden en 
hun omgeving. En de samenleving wordt dementie
vriendelijker.
De lezing van prof.dr. Olde Rikkert werd zeer 
positief ontvangen in een overvolle zaal.

Annemiek Boekema,
VVAOlid AGora
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Excursie

Museum Voorlinden in Wassenaar
Dinsdag 30 mei

In september 2016 werd het nieuwe 
museum Voorlinden in Wassenaar 
geopend. Op het landgoed Voorlinden 
is een museum gebouwd dat de Caldic 
Collectie van kunstverzamelaar Joop 
van Caldenborgh huisvest. Voordien 
was deze collectie tentoongesteld 
in het particuliere huis van Joop van 
Caldenborgh en maar zeer beperkt 
toegankelijk. Het door Kraaijvanger 
Architects ontworpen gebouw kenmerkt 
zich onder andere door een ingenieus 
systeem dat bijdraagt aan een optimale 
lichtconditie in de twintig expositiezalen. 

Het museum ligt in een door Piet Oudorf 
ingerichte tuin, die ook vanuit het 
museum is te beleven: een samenspel 
tussen kunst, architectuur en natuur. 
In het monumentale landhuis op het 
terrein van Voorlinden is het restaurant 
gekomen. In het museum is moderne en 
hedendaagse kunst te bezichtigen. Op 
www.voorlinden.nl kunt u alvast zien wat 
er tentoongesteld wordt.

Op 30 mei vertrekken we met de bus 
om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats 
van de Genneperparken. De bus zal er 
al staan vanaf 09.45 uur. Bij aankomst 
in Voorlinden zullen we eerst met elkaar 
de lunch gebruiken in het restaurant. Om 
13.30 uur start de rondleiding door het 
museum onder leiding van gidsen van het 
museum. Na afloop van de rondleiding is 
er tijd om het museum verder te bekijken 
of te genieten van de mooie tuin.
De bus vertrekt om 16.30 uur naar 
Eindhoven.
De kosten voor deze excursie zijn 
€ 55 voor AGleden en € 60 voor 
introducés. Hierin zijn inbegrepen: 
bus, lunch, toegang tot het museum 
(de Museumjaarkaart is niet geldig), 
rondleiding. De rondleiding moet tijdig 
worden vastgelegd en daarom graag 
opgeven vóór 15 mei via de site van het 
AG.

Ine van de Rijke, Carien Treep en
Els van der Zwet
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Muziekcaleidoscoop

Verslag leesgroep Nobelprijswinnaars

Halldór Laxness:
Onafhankelijke mensen
Oorspronkelijke titel: Sjálfstætt fólk (1934-35)

Gewag 29  

Dinsdag 23 mei, 20.00 uur
Eén presentator is al bekend. Jan Koppen selecteerde verrassende 
muziek uit de Barok. Onder andere ‘Hispano barok’ uit Mexico. 
Verder een duet voor twee countertenors van Purcell. Muziek 
van Rameau op accordeon, gespeeld door de Japanse Mie Miki. 
En het legendarische jazz-trio van Jacques Loussier dat met de 
gezusters Pekinel Bach speelt. Voor deze bijeenkomst wordt 
nog één presentator uitgenodigd. Gaarne opgave per e-mail: 
muziekcaleidoscoop@ag-eindhoven.nl

Verslag Muziekcaleidoscoop

Bijeenkomst
21 maart

het taboe om te spreken over de miserabele 
levensomstandigheden van de keuterboeren in 
de 19de en begin 20ste eeuw.
Het effect van deze ontmaskering van de 
burgerlijke ideologie was, dat hij werd gezien 
als een bedreiging voor de maatschappelijke 
orde.
Hij bekeert zich in 1922 tot het katholicisme 
en na een bezoek aan Amerika in 1930 wordt 
hij socialist. De keuzes die hij maatschappelijk 
maakte en de inhoud van met name het boek 
‘Onafhankelijke Mensen’ zorgden ervoor dat 
hij op de zwarte lijst van J. Edgar Hoover kwam 
te staan. Op instigatie van de Amerikanen 

vond onderzoek plaats naar de financiering 
van de communistische partij in IJsland. De 
boeken van Laxness zijn 50 jaar lang niet in 
het Engels uitgegeven, vanwege de heksenjacht 
op mogelijke spionnen voor de SovjetUnie en 
ondermijning van het kapitalistische systeem.
Bizar is dat de veronderstelde financiering 
nooit is aangetoond, ook dat zijn boeken op 
de zwarte lijst stonden in Amerika en in de 
SovjetUnie. Pas nadat Stalin overleed kreeg hij 
in 1953 de Stalinprijs voor literatuur en in 1955 
de Nobelprijs.

Hans van Stiphout

Ondergetekende mocht achtereenvolgens 
‘Sensemayá’ van Silvestre Revueltas uit 
1938, ‘Bachianas Brasileiras nr. 5’  
van Heitor Villa Lobos uit 1945, de 
Variaciones Concertantes’ uit 1953 en de 
Eerste Pianosonate uit 1952 van Alberto 
Ginastera presenteren, zodat werk uit 
achtereenvolgens Mexico, Brazilië en 
Argentinië klonk.
Na de pauze presenteerde Kees 
van Tilburg de film ‘Kiri and André - 
Together on Broadway’, waarmee wij 
de ongedwongen sfeer konden ervaren 
waarin Kiri Te Kanawa, André Previn en 
zijn trio bekende songs instudeerden. Een 
hoogst interessante film. De deelnemers 
aan deze bijeenkomst waren vol lof.

Hans van den Berge

De roman gaat over de IJslandse schapenboer Bjart, die lang als 
loonslaaf heeft gewerkt en heeft gespaard om als zelfstandige te 
kunnen gaan boeren. Hij wil koste wat het kost onafhankelijk zijn.
Maar zelfs de naar onafhankelijkheid strevende kolonist heeft 
anderen nodig om te kunnen boeren. Die hulp komt met name 
van verschillende vrouwen. Eén is een moederende echtgenoot 
van een bestuurder die het boerenbestaan idealiseert en 
promoot. Zij zorgt dat hij ondersteuning krijgt van de bestuurders 
en blijft hem steunen, ook al moet hij eigen kinderen en vrouwen 
regelmatig ten grave dragen. De andere vrouwen zijn tot 
last van de burgerij en die kan hij inzetten als werkkracht en 
stiefmoeder voor zijn kinderen. Zijn stiefdochter helpt op het land 
en in huis. De jonge kinderen moeten ook schapen hoeden en 
werken voor de maaltijd van gedroogde vis en brood.
Hij wil geen hulp aanvaarden van de coöperaties die in IJsland 
in het begin 19de eeuw ontstaan, koopt zijn benodigdheden op 
de vrije markt en komt voor een hypotheek terecht bij een bank. 
Dat deze hulp uiteindelijk zijn onafhankelijkheid ondermijnt, 
accepteert Bjart omdat hij met zijn bedrijf wil groeien.
Aangezien de bank ruimhartiger is met het verstrekken van een 
lening dan bedrijfseconomisch verstandig is, leidt dit tot een 
faillissement. 
Bjart accepteert zijn lot ootmoedig en vervolgt zijn levenspad als 
zwoegende loonslaaf en schapenhoeder.
De Nobellezers moesten de eerste 100 pagina’s wennen aan 
de schrijfstijl, maar de beschrijvingen van het ruige landschap 
en de effecten van leven en werken in kou, regen en sneeuw, 
trokken ons over de streep. We wilden ook gewoon aan de 
weet komen hoe deze tragedie zich verder ontspon. Laxness 
laat zijn personages zonder opsmuk en recht voor zijn raap 
spreken. Daarnaast beschrijft hij de miseenscène als het ware 
in 3D. De sterren, het landschap, de mensen en dieren zet hij in 
kernachtige taal neer. 
Vrouwen en kinderen zijn in dit verhaal de slachtoffers van de 
onafhankelijkheidsdrift van Bjart. Ze zijn ziek of sterven. De 
hoofdpersoon zet hij neer als ‘alleen’ en tegelijk als volksicoon. 
Bjart is een boer die drager en boodschapper is van de orale 
literaire traditie van IJsland. Hij dicht als hij alleen is bij het 
hoeden van de schapen, maar ook in gezelschap bindt hij de 
strijd aan met andere volksdichters. 
De schrijver heeft een gevoelige snaar geraakt met dit boek. Hij 
doorbrak de mythe van het idyllische plattelandsleven en slechtte 
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AGora-Lezingen
Seizoen 2017-2018

Binnen het AG komen 230 leden één of meerdere malen met 
AGora in aanraking. Vele leden komen vaker: 28 hebben 190 
maal een lezing bijgewoond: 6 lezingen per persoon! Twee 
ervan zijn zelfs negenmaal present. Voor nietleden zijn de 
getallen: 200 nietleden bezoeken één of meerdere malen de 
lezingen, waarvan 23 meerdere malen en zelfs drie meer dan 
vijf keer. De kosten van een lezing liggen in de range van € 150 
 € 200, per bezoeker € 4 à € 5. 

Seizoen 2017/2018
Voor de komende periode zijn we al sinds januari 2017 aan het 
werk. Er komen waarschijnlijk vier thema’s: ‘Gezondheid’ (kan 
zich altijd in belangstelling verheugen), ‘Nieuwe economie als 
alternatief voor neoliberalisme’ en ‘Hoe moet het Nederlands 
staatkundig bestuurssysteem worden aangepast aan de nieuwe 
werkelijkheid’. Tot slot de NGIZlezingen over ‘Geopolitieke 
vraagstukken’.
Verder horen wij de volgende wens: kunnen de lezingen ook  
op andere dagen dan donderdag worden georganiseerd.  
Wij werken eraan om dat te regelen. Of we de periode met 
lezingen kunnen verlengen is nog een vraag. Dat hangt onder 
meer af van het aantal AGoracommissieleden en vooral of er 
behoefte aan is. Te denken valt dan ook nog aan een nieuwe 
enquête onder de leden van VVAO en AG over ‘wat u wilt’  
zoals we dat drie jaar geleden ook hebben gedaan.

Interne organisatie
De kern van de AGoracommissie wordt gevormd door vier 
leden van de VVAO (Annemiek Boekema, Willy Boets, Hanneke 
Geevers, Vera van Mierlo) en vier leden van het AG (Theo 
Bemelmans, Bernard Grevink, Baudouin van Lamsweerde en 
Paul Boshouwers als penningmeester). De NGIZ werkt in NGIZ
verband hieraan mee. Met dit team was het fijn om met AGora 
bezig te zijn omdat deze mensen geen zee te hoog ging. Die 
mentaliteit is geweldig. Inmiddels is het AGsmaldeel uitgebreid 
met drie nieuwe leden (Ed van Sprundel, Paul Hoogenberk en 
Frans van den Berg). In het kader van het breder maken van 
het aanbod wordt gesproken met Ex Oriente Lux (EOL) en het 
Nederlands Klassiek verbond (NKV), waardoor van hen ook 
versterking komt. Er zijn nog steeds meer leden in de commissie 
welkom. We missen er nog drie! Neem contact met mij op en ik 
zal u alles vertellen.

Bernard Grevink, voorzitter AGoracommissie.

Het seizoen 2016/2017 zit er al weer 
op. We kunnen terugzien op een goed 
jaar. Goed omdat we het met een fijn 
team hebben weten te doen en veel 
AGleden hebben weten te interesseren. 
Vooral belangrijk is dat we ook nietleden 
hebben bereikt.
In totaal zijn er ongeveer 650 bezoekers 
geweest voor zeventien lezingen. U komt 
met gemiddeld bijna 40 mensen naar de 
lezingen. Hiervan zijn er 25 lid en 15 
geen lid.

Alle begin is moeilijk, zo ook het 
opstarten, na aanvankelijk enthousiasme, 
van een 15 kmwandeling. De eerste twee 
voorgestelde data leverden zo weinig 
deelnemers op, dat we besloten om de 
wandeling nog maar even uit te stellen.
Maar na een prachtige tocht over de 
Malpie, met 15 lopers om de tafel 
tijdens de nazit, hebben we toch een 
datum weten te prikken met voldoende 
deelname.

Datum: vrijdag 9 juni 2017
  start wandeling om 10.00 uur (géén 
gezamenlijk vertrek vanaf het AG).

  aanmelden verplicht via  
wandelen@ageindhoven.nl

  het startpunt en verdere informatie 
worden per email doorgegeven.

Leden of aspirantleden die graag mee 
willen lopen zijn van harte welkom.

De slotwandeling van dit seizoen

Na de reguliere wandelingen van 5 en 
10 km in april en mei, wordt het seizoen 
afgesloten met de slotwandeling op 
zondag 25 juni. Traditiegetrouw weer 
een combinatie van 5 en 10 km met 
uiteraard een gezellige nazit.
Vanwege het verwachte aantal 
deelnemers ook hier graag aanmelden 
via: wandelen@ageindhoven.nl
Vertrek om 10 uur vanaf de parkeerplaats 
van het AG, maar men kan ook direct 
naar de start gaan. De start van de 
wandeling en verdere informatie worden 
een week eerder per email doorgegeven 
en komen dan ook op de website onder 
‘wandelen’.
Leden of aspirantleden die graag mee 
willen lopen zijn van harte welkom.

De wandelcommissie

Wandelen

De 15 km-wandeling  
en de Slotwandeling

Foto: Ine van de Rijke
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Lydia Herremans

Daar zat ze dan, in 1974. Vol 
romantische verwachtingen was ze 
met haar man Rob en zoontje Joris 
(2) vertrokken naar het warme Italië, 
waar haar man aan het werk ging voor 
Philips.

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’ tekent Bas Bierkens een aantal van  
deze verhalen op. “Je kunt ook gelukkig zijn in een ander land.”

Het pakte heel anders uit: ze kwam terecht in een klein dorp 
bij Turijn, zat er in haar eentje tussen de Italianen met wie ze 
amper een woord kon wisselen en voelde zich volledig aan 
haar lot overgelaten. “Het waren heel lieve mensen, net als 
overal in de wereld, maar als je elkaar niet verstaat, haak je 
af.” Het duurde bijna een half jaar voordat ze haar weg een 
beetje gevonden had en echte contacten had opgebouwd.
Dit proces herhaalde zich in 1980, toen haar man door Philips 
werd uitgezonden naar NieuwZeeland: een volkomen nieuwe 
omgeving, waaraan ze zich, inmiddels moeder van drie 
kinderen, maar moest zien aan te passen. Verwoede pogingen 
om in haar vak als verloskundige aan de slag te gaan, liepen 
dood door tegenwerking van de NieuwZeelandse overheid. 
Het benam haar alle lust om het drie jaar later nogmaals te 
proberen, toen ze met haar gezin naar Australië verhuisde 
vanwege een overplaatsing van Rob. Daar zou ze vijf jaar 
wonen.

“Vanaf het begin liep het hier allemaal veel beter: ik wist wat 
me te wachten stond en had me er op voorbereid.”
Naast de zorg voor haar kinderen zag ze kans een studie 
psychologie te volgen en af te ronden: ze was niet langer 
alleen ‘de vrouw van ...’ maar had ook haar eigen leven.  
Terug in Nederland met het oog op de kinderen (“Het is 
belangrijk dat ze hier de middelbare school doen”), kwam 
ze bij toeval in contact met een vrouw wier man eerder was 
uitgezonden naar India en Pakistan. Ze bleken als expats 
precies dezelfde ervaringen te hebben. “Kunnen we er niet iets 
mee doen voor vrouwen die met hun man naar het buitenland 
gaan, alles achterlaten en niet weten wat hun te wachten 
staat?”, vroegen ze zich af.  

Ze besloten een tweedaagse cursus op te zetten waarin 
vrouwen (‘echtgenotes van ...’) werden voorbereid op de 
aanstaande cultuurshock en leerden omgaan met andere 
culturen. Met een breed opgezet programma werd ernaar 
gestreefd om van de uitzending een buitenkans te maken in 
plaats van een gemiste kans.

“Het gevoel verloren te lopen in een 
ander land is een heel universeel 
probleem. Iedereen kan er last van 
krijgen. In Brussel net zo goed als in 
Beijing. De neiging is groot om het 
allemaal romantischer voor te stellen  
dan het is.”

In 1990 ging hun training en advies
bureau Hestia Expatriate Consultants 
na een jaar voorbereiding van start. 
“Wij waren de eersten en de enigen 
die dit werk deden.” Wat hen heel 
erg verbaasde: “Bij bedrijven met 
veel expats bestond aanvankelijk nul 
belangstelling voor dit onderwerp.”

Hun kracht was dat ze heel erg uit eigen 
ervaring konden putten en daardoor de 
vrouwelijke cursisten bijvoorbeeld prima 
konden instrueren over de vraag ‘En ik 
dan?’ “Expatriëring heeft alleen dan een 
kans van slagen voor de ene partner, als 
het tegelijkertijd de mogelijkheid biedt tot 
ontwikkeling van de andere partner.”

In hun cursus hamerden ze op drie 
stappen in de omgang met andere 
culturen:
1.  Besef dat je in het buitenland alles 

door een Hollandse bril bekijkt.
2.  Probeer niet te oordelen over de 

andere cultuur. Schrap de woorden 
‘raar’, ‘gek’ en ‘vreemd’ uit je 
vocabulaire. Gebruik het woord 
‘anders’. Je constateert een verschil. 
Wat zit daar achter?

3.  Verdiep je in de cultuur en probeer 
antwoorden te krijgen. Dat wil niet 
zeggen dat je alles leuk moet vinden.

Nog altijd ziet Lydia dit als de kern 
van interculturele communicatie. Op 
haar 68e, vier jaar geleden, stopte ze 
met het werk. Haar boodschap blijft 
onverminderd: “Als je je goed aanpast 
aan het land waar je woont en de 
mensen beter begrijpt, word je bi
cultureel. Dat is een enorme verrijking. 
Je blijft altijd Nederlandse, maar je kunt 
ook gelukkig zijn in een ander land.”

Lydia Herremans is binnen het AG  
onder meer actief als filmmaakster.  
Op YouTube zijn haar filmpjes van  
AG-activiteiten te vinden.  
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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)

Het AG heeft de volgende nieuwe leden
mogen verwelkomen

Mevrouw W.J.M. Basilevan Rijswijk (Wilma), Den Dungen

Ir. F.C.M. van den Berg (Frans), Eindhoven

Mr. L. van der Borgt (Louk), Waalre

Mevrouw J.H.M. Crooijmans (José), Gemert

Mevrouw D. van der Donk (Dory), Waalre

Mevrouw A. van HarteveltCoppus (Ans), Eindhoven

De heer A.A.J.C. van den Hoven (Noud), Son

Dr.ir. F. Kools (Frans), Geldrop

Mevrouw H.T.M. van Rooij (Hetty), Eindhoven 

Ir. W.I.S.C. Stevens (Wim), Den Bosch

Overleden leden

Drs. W. van der Colk

Ir. A.W.M. Paling, honorair lid
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www.ag-eindhoven.nl 

• 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 AGlidmaatschap staat open voor iedereen,
op zoek naar bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Voordelen van het AG-lidmaatschap


