
60

WETENSCHAP

MAATSCHAPPIJ

SOCIËTEIT

CULTUUR

 september - oktober 2017

Sociëteit

Villa De Meerle 
100 jaar

Maatschappij

EU-Tafel
Brexit

Literaire Lezing 

Elisatbeth Leijnse
Strijdbare freules



2   Gewag Gewag  3   

Cover: Elisatbeth Leijnse - Foto: Patricia Börger ©

Beste lezer

Het einde van de zomer is in zicht. En 
daarmee de heerlijke tijd van warmte 
en ontspanning. Ontsnappen aan de 
dreiging in de wereld om ons heen leek 
af en toe zelfs mogelijk.
Maar niets in feite blijkt veranderd. De 
Amerikaanse kikker brult nog steeds, 
IS woedt door en dreigt. In eigen land 
verbijstert ons de Haagse knulligheid en 
krijgt het kabinet geen poten.
Heel dicht bij huis, op het AG, staat ons 
veel moois te wachten! 

Villa ‘De Meerle’ jubileert en het hele 
Villapark viert mee. 
Ons wordt van alles aangereikt dat 
dieper inzicht geven kan, en nieuwe 
kennis, of dat gewoon plezier gaat 
bieden bij kunst en literatuur, wandelen 
of excursie.
Kijkt u vooral geregeld op de website en 
meldt u dan aan. Houd dit Gewag ook 
onder handbereik.
Dan wacht u weer een rijk gevuld 
verenigingsjaar, in goed gezelschap!
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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 oktober.
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr.61
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 6 oktober.
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Het heden is beter te begrijpen door het verleden te kennen. Aan de hand van een boek en inleidingen 
door de leden van de Kring proberen we het verleden te begrijpen. Dit jaar is de smeltkroes van problemen 
op de Balkan aan de orde. Is het er wel zo rustig als het lijkt? Aan het eind besteden we aandacht aan de 
toekomst door ons af te vragen waar we nu staan en welke de scenario’s in de toekomst kunnen zijn.
De PHK komt elke tweede woensdag van de maand bij elkaar om 11.00 uur. 
Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Maatschappij’, ‘Politiek Historische Kring’.

 

Bent u al van mening? Natuurlijk bent u van mening, op zijn minst een beetje, want u bent immers lid van 
het AG. Maar zou u stiekem wat méér van mening willen zijn? Wat eigenwijzer, wat uitdagender? En zou 
u zo’n mening in een groter gezelschap willen ventileren en zien wat er gebeurt? Kom dan eens kijken en 
luisteren bij een Opinie & Debat groep. Eén keer per maand lunchen we met elkaar en bespreken en be-
discussiëren recente artikelen uit de serieuze media. Dat is prikkelend, informatief, maar bovenal bijzonder 
onderhoudend. Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Maatschappij’, ‘Tafel Opinie & Debat’.

  

AG Eindhoven biedt professionele kunstenaars een podium om hun werk te tonen. Er zijn jaarlijks circa vijf 
wisselende exposities in de vrij toegankelijke ruimtes. De opening vindt plaats tijdens de Ledenborrel. 
Voor niet-leden zijn de exposities te bezoeken van maandag t/m vrijdag, van 9.00 uur - 21.00 uur. 
Op 23 november is de prijsuitreiking van de AG-Kunstprijs en wordt het werk van de genomineerden en de 
winnaar getoond. Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Cultuur’, ‘Kunst en Exposities’.

 

Wat zegt u me nu? Nog nooit naar ‘Kom kennismaken met…’ geweest? Dan hebt u een boeiende avond 
gemist, waar een schrijver vertelde over zijn werk en u hem de vragen kon stellen die wellicht bij het lezen 
van zijn boek bij u zijn opgekomen. Laat u voortaan die kans niet ontgaan! Ook voor het nieuwe seizoen 
hebben wij weer veel bekende schrijvers uitgenodigd. Het volledige programma van komend seizoen staat 
in dit Gewag en op de website. U bent van harte uitgenodigd! Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl 
onder ‘Cultuur’, ‘Literaire Lezingen’.

  

Ook dit seizoen biedt AGora in samenwerking met NGIZ, NKV en EOL, een interessant programma met 
lezingen over oude en nieuwe thema’s. Komend seizoen weer aandacht voor Gezondheid en Geneeskunde, 
Samenleving en Duurzaamheid en de Geopolitieke Actualiteit. Verder lezingen over vier nieuwe thema’s: 
Het besturingsmodel van Nederland in de 21e eeuw, de geschiedenis van het oude Egypte en Mesopota-
mië, de Grieks-Romeinse cultuur en tot slot het thema AGora-Specials voor boeiende lastminute lezingen. Kijk 
op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Wetenschap’.

  

Interessant, verrijkend, gezellig, zo helemaal AG … Doe mee met AG-Filosofie en neem deel aan een of 
meer filosofiegroepen of kom luisteren naar een of meer filosofielezingen! Neem in het seizoen 2017-2018 
deel aan speciale activiteiten in het kader van het zesde lustrum van AG-Filosofie. 
Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Maatschappij’, ‘Filosofiegroepen’ en/of ‘Filosofielezingen’.

 

U wilt toch niet achter de geraniums blijven zitten? Uw hoofd heeft frisse lucht nodig. Kom mee wandelen 
met de AG-wandelgroep. 5 km, 10 km of zelfs 15 km. Krijgt u al zin? Wandelen is goed voor lichaam en 
geest. Levendige gesprekken ontvouwen zich tijdens het wandelen. U zult verbaasd staan hoe snel u weer 
bij het eindpunt bent. En bij de 10 km een gezellige nazit. Meldt u dus aan op wandelen@ag-eindhoven.nl 
of kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Societeit’, ‘Wandelen’.

 

Bij de EU-Tafel wordt over de EU gediscussieerd. Brexit en actuele ontwikkelingen staan dit seizoen centraal. 
U hoeft niet alles zelf te weten, de bijeenkomst wordt steeds ingeleid door een van de deelnemers. We 
discussiëren scherp, maar drinken ook een glas. De sfeer is zodanig dat er ruimte is voor uiteenlopende 
meningen. U bent welkom, uw mening wordt op prijs gesteld. Aan het einde van het seizoen presenteren we 
onze bevindingen aan de AG-leden. 
Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Maatschappij’, ‘EU-tafel’.

 

Voor komend seizoen heeft het AG tien all-in theater- en concertarrangementen geselecteerd in samenwer- 
king met het Parktheater en Muziekgebouw Eindhoven. Een paar namen: Anne Wil Blankers, Herman van 
Veen, BBC Scottish Symphony Orchestra, Jules van Hessen... Een arrangement is inclusief diner, vervoer en 
toegang tot concert of voorstelling. 
Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Societeit’, ‘Arrangementen’.

 

De leden van AG-Eindhoven organiseren veel activiteiten 
op maatschappelijk, cultureel en wetenschapsgebied. 
Voor het komende sociëteitsseizoen hebben de commissies 

weer een geweldig jaarprogramma voor de 
leden samengesteld. Hieronder vindt u een 
beknopt overzicht. 

Ook de commissies voor Toneel en Concerten/koor 
bieden weer interessante uitvoeringen. U kunt ook zelf 
meedoen! Meer informatie vindt u op de website van 
het AG. Daar kunt u zich ook aanmelden om deel te 
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nemen aan de activiteiten. Mensen die lid willen 
worden of kennis willen maken kunnen ook terecht 
op de website. Het bestuur wenst alle leden een 
inspirerend en gezellig sociëteitsseizoen. 

Het AG, bijzondere activiteiten in goed gezelschap
 

Politiek Historische Kring (PHK) 

Tafel Opinie & Debat 

AGora-lezingen  

Filosofie 

AG-Arrangementen  

Exposities 

Literaire Lezing / Kom kennismaken met… 

Geraniums? 

EU-Tafel 
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Op 7 september wordt de solo-expositie 
van Kim Muis (Amsterdam, 1966) 
tijdens de Ledenborrel officieel geopend. 
Voor de leden is haar werk al te zien 
vanaf 3 augustus. De kunstenaar heeft 
haar medewerking verleend om de 
geschilderde sociëteitsruimte extra in het 
zonnetje te zetten. Het is bijzonder om te 
ervaren hoe prachtig haar werk uitkomt 
in de nieuwe kleurstelling. 
Maar prachtig is niet het juiste woord 
voor alleen haar tekeningen en 
schilderijen. Het gaat veel verder dan 
dat, als de verwondering en waardering 
voor haar tekenkunst plaats maakt voor 
aandacht voor het verhaal. 

Expositie

Kim Muis: Walz
21 augustus t/m 26 september

Kim Muis: “Op een rommelmarkt in Duitsland vond ik een mapje foto’s van een Duitse 
familie met drie broers, die waarschijnlijk net uit de oorlog terugkwamen. Vanuit 
ons perspectief misschien helemaal fout. Maar het viel mij op hoe jong die soldaten 
waren. Een ervan had iets weg van mijn overleden broer, waarvan ik hier thuis een 
doos met foto’s heb, maar waarnaar ik niet keek. Kort daarna zag ik in Antwerpen de 
overzichtstentoonstelling van de fotograaf August Sander. Dit indrukwekkende werk, 
geplaatst tegen de huidige vluchtelingenstroom, maakte dat ik me zelf een beetje ging 
voelen als ‘een foute Duitser’. 

Dit schept het kader van 
waaruit ik een collectie heb 
samengesteld voor deze 
expositie, met het mapje 
foto’s als uitgangspunt. Als 
een installatie met werk in 
diverse technieken, met als titel 
‘Walz’, de familienaam van de 
soldaten.” 

De collectie bestaat uit 
tekeningen in potlood en enkele 
schilderijen in olieverf. In de 
vitrine laat zij haar andere 
werk zien, uit haar ‘fabriekje’ 
van allerlei zelfgemaakte 
spullen, zoals kimono’s, die 
zij via haar webshop (Etsy-
wildstar80) de hele wereld over 
stuurt. 
De grote technische kwaliteit in 
alle disciplines, in combinatie 
met haar persoonlijke verhaal 
en gedrevenheid, maakt 
het een bijzonder boeiende 
expositie.

Liesbeth Schreuder

Kimono Fotoboekje familie Walz
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Z.t. Tekening in potlood, 30x42 cm



Expositie

Korte en verre reizen
Helma Veugen en Mariëlle van den Bergh

Ze komen beiden uit dezelfde streek in 
Noord-Limburg. Helma Veugen (1954) 
uit Ospel, grenzend aan De Peel en 
Mariëlle van den Bergh uit Weert. 
Eerder hebben ze samen geëxposeerd in 
Weert (Thuisland), vanuit een gedeelde 
fascinatie met het idee, dat je als 
persoon en kunstenaar gevormd wordt 
door de omgeving waar je geboren en 
getogen bent. De natuur speelt in hun 
werk een belangrijke rol. 

De expositie is te zien  
van 26 september t/m 21 november

Voor Helma Veugen geldt dat voor de natuur dichtbij huis. Bijna wekelijks maakt zij 
de afgelopen twaalf jaar een korte reis naar een voor haar speciale plek in De Peel, 
waar zij haar werk in de buitenlucht maakt. Onbeschut, bij zon en regen en in zomer 
en winter, legt zij losse vellen op de grond en gaat dan aan het werk. Tekenen en 
schilderen. Als het regent loopt de inkt uit, met sneeuw ontstaan er ijskristallen. 
Het begon met een eenzame boom met een uitwaaierende kruin naar links. De 
andere kant was volledig weg en toch stond de boom in balans. Op vele manieren 
komt deze boom terug in haar werk. Nog steeds tekent en schildert zij daar aan 
de voet van de inmiddels omgevallen boom. Nu ook meer het landschap zelf en de 
stemming van de dag. En reist zij verder, naar de Strabrechtse Heide, of schildert zij 
een kanaal of vijver. 

Mariëlle van den Bergh reist over de hele wereld. China, 
Japan, Australië, Rusland, om een paar voorbeelden 
te noemen. Zij schildert, maakt ruimtelijk werk en 
wandtapijten, waarvan ze er diverse in het AG laat 
zien. Ze zijn jacquard geweven in het LAB van het Textiel 
Museum Tilburg. Vaak voegt ze extra elementen toe als 
glazen kralen, antiek Indiaas borduurwerk of technieken 
als borduren en laser-cut. De natuur, die afgebeeld is in 
deze wandtapijten is meestal niet een lieflijk plaatje, maar 
staat voor uitzonderlijke verschijningsvormen. 

Tijdens haar meest recente 
werkperiode in Rusland heeft ze 
portretten gemaakt met als titel 
‘Picturing poverty’. Zwervers 
en bedelaars geschilderd tegen 
achtergronden uit de Hermitage. 
Een verwijzing naar de steeds 
verder groeiende uitersten in 
maatschappijen tussen arm 
en rijk. In de vitrines laat ze 
een aantal portretten zien van 
mannen uit een opvanghuis die 
weer teruggeplaatst worden in 
de maatschappij. 
Voor haar zijn deze portretten 
een nieuwe ontwikkeling in 
haar werk, net als de kleine 
sculpturen die Helma Veugen 
laat zien in de vitrines. 

Deze expositie wordt geopend 
tijdens de Ledenborrel van 5 
oktober. 

Liesbeth Schreuder

Helma Veugen: Peelwerk, 100 x 100 cm, schilderen op doek
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Helma Veugen: Peelwerk, 65 x 50 cm,  schilderen op doek

Mariëlle van den Bergh: Hana, wandtapijt, 2012, 200 x 160 cm

Marielle van den Bergh: Young guy with towel, 2017, olieverf op doek

Gewag 9  

www.helmaveugen.nl 
www.mariellevandenbergh.eu
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Ook dit seizoen organiseert het AG weer een aantal all-in arrangementen voor theater- en/
of concertbezoek met AG-leden. U komt samen op het AG en ontvangt daar de persoonlijke 
toegangsbewijzen voor de voorstelling. Na een aperitief is er een gezamenlijke maaltijd. 
Vervolgens brengt een VIP-bus u naar het theater. Afhankelijk van de voorstelling is er een enkele 
keer een inleiding, soms na afloop van het toneelstuk een gesprek met een acteur.  
Na de voorstelling wordt u weer gezamenlijk teruggebracht naar het AG. 
Het arrangement is incl. maaltijd, voorstelling en vervoer. De prijs bedraagt € 49 all-in.

AG-Arrangementen
Feestelijke avond naar het theater of concert in goed gezelschap

De uit Dresden afkomstige Ulrike 
Doszmann verbeeldt het hoofdpersonage 
Elisabeth en danst voor u de beroemde 
Malerwanderweg, waar Caspar David 
Friedrich in de 19e eeuw zijn unieke 
romantische landschappen schilderde.

De danseres beweegt zich op en 
rondom een gigantische bewegende 
glazen schijf, een metafoor voor het 
ontoegankelijke Zandsteengebergte 
waar de Malerwanderweg - parallel 
aan rivier de Elbe - doorheen voert. 
Deze dans levert niet alleen een boeiend 
‘duet’ op van danseres en glazen schijf, 

maar toont ook panoramische beelden 
van de lichtkunstenaars Wiersma en 
Smeets. Ernst en Joris Bonis ontwikkelden 
speciaal voor deze voorstelling 
elektronica om de dynamische sculptuur 
van staal en glas, de danseres en 
zelfs het kostuum dat zij draagt, tot 
‘muziekinstrumenten’ om te toveren.

Kijk op de AG-website voor meer 
informatie over deze bijzondere 
dansvoorstelling en om u in te schrijven: 
www.ag-eindhoven/arrangementen-
sociëteit
Inschrijven tot 10 oktober 23.59 uur.

Dansvoorstelling  
Tanzen auf dem Malerwanderweg
Dinsdag 24 oktober, samenkomst op het AG 17.30 uur

Janine Jansen, 
Thorleif Thedéen en  
Alexander Gavrylyuk
Maandag 25 september,  
samenkomst op het AG 17.30 uur

Janine Jansen behoeft geen introductie meer en 
daarbij blijft ze heerlijk eigenzinnig. Deze avond 
speelt ze bijvoorbeeld de vroege pianotrio’s van 
Sjostakovitsj en Rachmaninov; ze waren respec-
tievelijk 17 en 19 jaar toen ze deze meeslepende 
muziek schreven. Jansens muzikale partners 
mogen er ook zijn: in Eindhoven schitterden ze 
tijdens diverse Storioni Festivals. Een prachtige 
avond, veel Russische sfeer.

Kijk op de AG-website voor meer informatie over 
dit concert en om u in te schrijven: www.ag-eind-
hoven/arrangementen-societeit

Inschrijven alleen voor AG-leden of aspirant- 
leden, tot maandag 11 september 23.59 uur!

Dit najaar zijn er nog de  
volgende arrangementen:
8 november  Toppianiste Yuja Wang en het 

Mahler Chamber Orchestra
1 december   Theatervoorstelling Stem Kwijt door 

toneelgroep De Verleiders

Kijk op de website voor alle arrangementen in 
seizoen 2017-2018. 

U kunt zich nu al inschrijven.

Gewag 11  
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Hallo Cultuur! en het AG
Zondag 3 september

Al tien jaar wordt in Eindhoven het 
culturele seizoen geopend op de eerste 
zondag van september. Hallo Cultuur! 
is bedoeld om een breed publiek uit 
Eindhoven en omgeving kennis te laten 
maken met het cultuuraanbod van 
Eindhoven in seizoen 2017-2018. 

De kunst- en cultuurhuizen geven 
volwassenen en kinderen nu eens een 
kijkje achter de coulissen en presenteren 
de highlights van het nieuwe seizoen. 

Op initiatief van het Parktheater gaat Hallo Cultuur! - in 
afgeslankte vorm - toch door op zondag 3 september 2017. 

En, het AG mag meedoen met een stand in de hal van het 
Parktheater. Wij gaan onze activiteiten voor het nieuwe 
seizoen daar presenteren met posters, met folders en met een 
aantal leden van het AG. Het begint op om 13.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur.
Als u wilt komen helpen, heel graag, stuur dan een e-mail aan 
ankenollen@ag-eindhoven.nl

Anke Nollen
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Het AG is een vereniging van vrijwilligers. Velen zorgen 
ervoor dat we elk jaar weer een mooi programma bieden 
en dat de vereniging, als organisatie met alle praktische 
randvoorwaarden, goed functioneert.
Het bestuur wil graag zo nu en dan leden, die zich gedurende 
geruime tijd uitermate verdienstelijk gemaakt hebben, in 
het zonnetje zetten. Dit doen we onder andere door hen tot 
zogenaamd Honorair Lid te benoemen. 

Bij de Algemene Leden Vergadering van 29 mei jl. is deze eer 
toegevallen aan de inmiddels oud-penningmeester Sjaak de 
Blauwe, wegens zijn uitzonderlijke rol in het op orde brengen 
van verenigingsfinanciën, van de overeenkomst met de pachter 

Vrijwel iedere zichzelf 
respecterende vereniging 
met veel leden heeft een 
ledenlijst met pasfoto’s. Zo 
ook het AG. Het bevordert 
de onderlinge contacten, 
want een naam is een 
naam, maar een naam met 
een gezicht vergeet je niet. 

Van het Bestuur 

AG Eindhoven eert  
zijn bijzonder verdienstelijke leden

AG-kopstukken

en vanwege zijn heldere bestuurlijke 
bijdrage gedurende ruim zes jaar. 
Tijdens de Ledenborrel van 1 juni jl. heeft 
AG-voorzitter Rolf Treep deze eer ook 
aan de volgende leden toegekend:

•  Harald Ihle voor zijn enorme en 
langdurige inspanningen voor de 
website en andere IT-gerelateerde 
zaken, de Gewag-redactie, de 
ledenadministratie en zijn muzikale 
inbreng in het sociëteitsleven. 

•  Michiel de Veer voor zijn zevenjarig 
hoofdredacteurschap van het Gewag, 
zijn jarenlange rol als AG-fotograaf bij 
evenementen en zijn muzikale bijdrage 
bij menige gelegenheid.

De nieuwe honorair-leden kregen uit 
handen van de voorzitter een ingelijste 
oorkonde met zegel en een mooie bos 
bloemen.

Ere wie ere toekomt.

Rolf Treep

Van het Bestuur

Een frisse sociëteit  
met warme uitstraling

Onder dankzegging en blij verrast kunnen we stellen dat de 
vakantieperiode van de familie Koppen nuttig is besteed om 
de sociëteitszaal een verfopfrisbeurt te geven. De kleurkeuze 
is in overleg bepaald door een aantal AG-leden en het 
schildersbedrijf. Plafond en muren zijn wit gehouden en de 
lambrisering is in een warme groengrijze tint geschilderd. De 
reeds ontvangen reacties van AG-leden ten aanzien van het 
resultaat zijn zeer positief.

Bovendien zijn de dubbele ramen van 
de sociëteitszaal vervangen. Het betrof 
hier deels een garantiekwestie, omdat 
de montagekit was uitgelopen. Dit zou 
op termijn tot lekkage hebben geleid. 
Van de gelegenheid is tevens gebruik 
gemaakt om ramen te monteren met een 
betere isolatiewaarde. 
Kortom, de Meerle kan pronken op haar 
verjaardag.

Floor van Nielen

Het blijkt dat nog lang niet alle leden in de ledenlijst, 
op het alleen voor leden toegankelijk gedeelte van 
de website, voorzien zijn van een pasfoto. Mocht 
u nog gezichtsloos door het leven gaan in de 
ledenlijst, schroom dan niet een recente pasfoto te 
sturen naar Harald Ihle. Op www.ag-eindhoven.nl/
pasfoto-in-ledenlijst kunt u lezen hoe u dat het best 
kunt doen.

Heeft u geen recente pasfoto? Dan is er vast wel een 
AG-lid dat even een foto wil maken. We verwachten 
veel lachende leden erbij! 

Richard de Groot

12 Gewag
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Ledenborrel
De eerste Ledenborrel van het nieuwe verenigingsjaar. Onze voorzitter, Rolf Treep, 
zal het AG-jaar openen. De nieuwe expositie is van de hand van Kim Muis en zal 
door Liesbeth Schreuder, op de ons bekende wijze, worden ingeleid.
Wij hopen heel veel leden te verwelkomen en samen met u te genieten van een 
heerlijk Oosters buffet.
De prijs van dit buffet bedraagt € 22,50.

Mosselavond en een nieuwe expositie 
Mosselavond en een nieuwe expositie die is samengesteld door Helma Veugen 
en Mariëlle van den Bergh. En uiteraard geeft Liesbeth hier een toelichting op hun 
werk. Lust u geen mosselen, dan is er voor u een visje in de aanbieding. 
Voor de maaltijden kunt u zich aanmelden op 040-2434808 en via de website.

Do 7 
sept

Do 5 
okt

Sociëteitsleven

14 Gewag

Literaire Lezing / Kom kennismaken met…

Elisabeth Leijnse over
Cécile en Elsa,  
strijdbare freules - een biografie 

Zaterdag 28 oktober,  
17.00-19.00 uur

Twee zussen, dochters van het progres-
sieve aristocratengezin De Jong van Beek 
en Donk, groeien op als freules en als 
strijdbare vrouwen.

Cécile (1866-1944) trouwt met de 
steenrijke Haagse projectontwikkelaar 
Adriaan Goekoop. In plaats van on-
dernemersvrouw wordt ze de schrijfster 
van de immens succesvolle feministische 
roman Hilda van Suylenburg (1897) en 
presidente van de Nationale Tentoon-
stelling van Vrouwenarbeid (1898). 
Als de tentoonstelling haar deuren sluit, 
wordt Cécile door haar man het huis uit 
gestuurd.

Elsa (1868-1939) huwt geen geld 
maar genialiteit: de componist Alphons 
Diepenbrock. In Amsterdam vestigt ze 
de eerste privépraktijk voor logopedie. 
Haar huwelijk houdt stand door haar 
trouw aan een man die zijn vrouw 
niet kan beminnen zolang zijn moeder 
leeft, en die daarna voor verleidingen 
bezwijkt.

De zusters, in hun jeugd innig verbon-
den, maken elkaar in het volwassen 
leven bittere verwijten over hun keuze.
Elisabeth Leijnse is hoogleraar aan de 
Universiteit van Namen bij de ‘Groupe 
de recherche en littérature générale et 
comparée’. Zij is winnaar van de Libris 
Geschiedenis Prijs 2016 en werkt mo-
menteel aan een biografie van Maurice 
Maeterlinck.

Henk de Graaf
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Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Ligt het aan mij of heeft u er ook last van? 
Vroeger duurde een week eindeloos, tegenwoordig is de week ontzettend snel om. 
En zo dus ook het afgelopen jaar: veel te vlug voorbij. De Ledenborrels werden goed 
bezocht en waren erg gezellig. In de maanden februari t/m juni hebben we onze 
leden een experiment voorgeschoteld, een hoofdgerecht voor € 18,50. Een enquête 
in juni gehouden laat echter zien dat een kleine meerderheid van de respondenten 
toch liever een tweegangendiner heeft. Een van de argumenten was dat het leuker is 
als het diner langer duurt! Wij wensen u weer een onderhoudend en leerzaam, maar 
vooral gezellig nieuw verenigingsjaar toe.
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De EU-Tafel heeft op 2 mei gedachten 
geformuleerd over de vraag of de EU 
haar toekomst overleeft. Als u er niet 
bij bent geweest en toch nieuwsgierig 
bent naar het antwoord op die vraag, 
dan was het een ‘ja’ met veel mitsen 
en maren. Complex dus. Dat zal de 
komende tijd niet veranderen. Sterker, 
het wordt nog ingewikkelder: zakelijk 
maar ook door alle emoties die met een 
boedelscheiding samenhangen (Brexit).

In het jaar 2017- 2018 willen we 
vooral aandacht besteden aan de 
Brexit. Dat zal niet verbazen. We willen 
proberen de diverse aspecten ervan te 
doordenken. Een voorbeeld kan zijn: 
wat is het Nederlandse belang? Een 
voorbeeld: u heeft een wit vel papier 
voor u met de opdracht om een concrete 
inhoud aan dit begrip te geven, waar u 
vervolgens beleidsmatig iets mee kunt. 
Op korte of lange termijn: handelsbalans 

EU-Tafel De Politiek Historische Kring  
in 2017-2018

Doel van de PHK is om geopolitieke verhoudingen die ons in de pers dagelijks lijken 
bezig te houden, in een historische context te zetten en achtergrond te geven.  
Het gekozen middel is om aan de hand van bestaande literatuur deze achtergrond te 
schetsen. Leden van de Kring nemen op basis van vrijwilligheid daarbij elk een stuk voor 
hun rekening.

Op de AG-site, onderdeel maatschappij,  
vindt u gedetailleerde informatie.

De PHK komt elke tweede woensdag van de maand bijeen in het AG om 11.00 uur. 
Samen gebruiken we de lunch en tegen 14.00 uur beëindigen we de bijeenkomst. 

Vorig jaar spraken wij over de geschiedenis van (de problemen in) het Midden-Oosten. 
Dit jaar besteden we aandacht aan de smeltkroes van Europa: de Balkan. Een gebied 
met veel mogelijkheden voor een politiek conflict. Het boek van Misha Glenny: ‘The 
Balkans 1804- 2012’ is daarbij leidend.
Daar het jaar 2017 een jaar is met enkele eeuwfeesten van gebeurtenissen met grote 
politieke gevolgen, willen wij die ook de revue laten passeren: op 11 oktober over 
Luther en de impact van zijn 95 stellingen en op 10 januari 2018 over een eeuw 
betrokkenheid van de VS bij Europa, na de intrede in de WO I.  

of vrij personenverkeer. Een uitdaging dus.
Daarnaast kunnen uiteraard andere (actuele) onderwerpen aan 
de orde komen.

Op 12 september om 20.00 uur gaan we het programma 
verder invullen. We komen daarna elke maand bijeen op de 
tweede dinsdag om 20.00 uur in het AG.
Het programma van de bijeenkomsten is een combinatie van 
een spreker die een korte inleiding verzorgt en leden die 
in een korte spanne tijds hun commentaar geven, gevolgd 
door discussie. Het resultaat daarvan wordt vastgelegd als 
voorbereiding voor een bijeenkomst voor alle AG-leden, waar 
we dan presenteren wat we al zo bedacht hebben en daarover 
met elkaar in discussie gaan.

De sfeer is er een van elkaar in discussies de ruimte laten 
en tegelijkertijd proberen om uit die ruime discussie een of 
meerdere conclusies te trekken. Het zal duidelijk zijn dat 
eenduidige conclusies niet altijd mogelijk zijn. Dat is de 
werkelijkheid van alledag in de politieke arena en dus ook bij 
de EU-Tafel. 

Bernard Grevink (voorzitter a.i.) 
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Voor aanmelden, reserveren,  
betalen zie de AG-website

www.ag-eindhoven.nl/toneel  
of in het volgende Gewag.

Onze acteurs brengen dit jaar een blijspel.  
‘Birds on the Wing’ van Peter Yeldham is een moderne 
schelmenkomedie. Regisseur Frank van de Berg heeft het 
stuk voor ons bewerkt. 

Twee slimme, ondernemende dames hebben er hun 
specialiteit van gemaakt om vermogende oudere heren ‘in 
te pakken’. Ze beloven hun gouden bergen. Er komt echter 
een kink in de kabel als de charmante gentleman Charley 
op het toneel verschijnt. Kom zien hoe dit humoristische en 
spannende stuk afloopt.

Speeldata: 18 november, 20.00 uur; 19 november, 15.00 
uur (matinee) en 20 november, 20.00 uur.

Met o.a.: Marijke de Haan, Rike Wisse, John de Leeuw, 
Bob van der Waaij, Jan Koppen.
Regie: Frank van den Berg.

Oproep 
van de muziekcommissie

De muziekcommissie is dringend op zoek naar enthousiaste 
AG-leden die ons komen ondersteunen om gezellige muzikale en 
culturele avonden in het AG te organiseren. 
Wij vergaderen ongeveer vier keer per jaar, maken samen een 
jaarplan en verdelen de taken. Als je belangstelling hebt om ons 
te komen ondersteunen, neem dan contact op met:

Thea Schellekens-van Haren
Feli Platzer of 
Bram Busschers

Gewag 19  
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Do 7 sept Ledenborrel
Inleiding nieuwe verenigingsjaar. 
Opening expositie Kim Muis. 
Sociëteit, 17.30 uur

Di 12 sept Wandeling
5 km wandeling
Startpunt op afspraak: 10.30 uur

Do 14 sept AGora-NKV
Dr. J. Abbenes: ‘Pausanias’  
wonderbare reizen’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 15 sept Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Ma 18 sept NLT 17-1
Nieuwe Leden Tafel 17-1
Sociëteit, 18.00 uur

Di 19 sept Literaire Kring
Thomas More ‘Utopia’
Haardkamer, 14.00 uur

Di 19 sept Culinaire Tafel
Een overheerlijke maaltijd,  
buitenzinnig gekookt
Haardkamer, 18.00 uur

Di 19 sept AGora-Specials
Team Lightyear: ‘De Zonneauto’
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 21 sept AGora-lezing
Prof.dr. T. Wobbes: ‘Placebo effecten’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 22 sept Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 22 sept Filmhuis
Meer info op www.ag-eindhoven
Balkonkamer, 19.30 uur

Zo 24 sept Wandelen
10 km wandeling
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Ma 25 sept AG-Arrangement
Concert: Janine Jansen e.a.,  
kamermuziek
Het AG, 17.30 uur

Di 26 sept Muziekcaleidoscoop
Meer info op www.ag-eindhoven
Balkonkamer, 20.00 uur

Wo 27 sept NLT 16-3
Nieuwe Leden Tafel 16-3 

Do 19 okt AGora-lezing
Dr. B. Brenninkmeijer:  
‘Vitaal ouder worden’ 
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 20 okt Muziek  
Kamermuziekavond pianoclub  
Noot en Vrienden
Meerlezaal, 20.00 uur

Zo 22 okt Wandelen
10 km wandeling
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Di 24 okt AG-Arrangement
Theater: ‘Tanzen auf dem  
Malerwanderweg’
Het AG, 17.30 uur

Do 26 okt AGora-NGIZ
Fenna Egberink:  
‘Conflict in de Zuid-Chinese Zee’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 27 okt Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 27 okt Filmhuis 
Meer info op www.ag-eindhoven
Balkonkamer, 19.30 uur

Za 28 okt
Kom kennismaken met ...  
Elisabeth Leijnse
Meerlezaal, 17.00 uur

Toneel&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

A
ge

nd
a 

se
pt

 -
 o

kt
WETENSCHAP

MAATSCHAPPIJ

SOCIËTEIT

CULTUUR

 September

Do 28 sept AGora-NGIZ
‘Europa en de verkiezingen’
Meerlezaal, 20.00 uur

Za 30 sept 
Kom kennismaken met ...   
Martin Driessen
Meerlezaal, 17.00 uur

Wo 4 okt  Leesgroep
Nobelprijswinnaars
‘Einde en begin’ van Szymborska
Bestuurskamer, 20.00 uur

Do 5 okt Ledenborrel
Mosselavond en opening expositie  
Helma Veuger en Mariëlle van den Bergh
Sociëteit, 17.30 uur

Di 10 okt Wandelen 
5 km wandeling
Startpunt op afspraak: 10.30 uur

Do 12 okt AGora-EOL
Drs. C. van Zoest: ‘De zwarte Madonna’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 13 okt Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 13 okt Filmhuis
Meer info op www.ag-eindhoven
Balkonkamer, 19.30 uur

Ma 16 okt NLT 17-1
Nieuwe Leden Tafel 17-1
Het AG, 18.00 uur

Di 17 okt Literaire Kring
‘Ulysses’ 
Haardkamer, 19.30 uur

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

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

Deze lezingen zijn mede 
mogelijk gemaakt door:
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Muziekcaleidoscoop

Muziekcaleidoscoop seizoen 2017-2018
De bijeenkomsten van de Muziekcaleidoscoop in het komende seizoen zijn op:

     26 september 2017
     28 november 2017
     30 januari 2018
     27 maart 2018
     29 mei 2018

Dus steeds op een dinsdagavond en steeds in de Balkonkamer.
Zet deze data vast in uw agenda zodat u geen interessante bijeenkomst hoeft te missen!

Nieuwe Tafel

Wie denkt er mee over de 
‘Geest van het Universum’?

Wij willen van gedachten wisselen over de VPRO-serie ‘The Mind of 
the Universe’. Hierin vertellen dertig topwetenschappers over hun 
onderzoek op vele gebieden, zoals chaostheorie, robots & intelligente 
machines, sociologie, virtual reality, astronomie, nanotechnologie, 
kwantumverstrengeling, gentechnologie en DNA-modificatie. Verder 
orakelen zij over de toekomst van de mens. 

We willen de geboden informatie en opinies confronteren met onze 
eigen algemeen menselijke kennis en zijn op zoek naar vier tot 
maximaal acht AG-leden om samen met ons een ‘eenjarige Tafel’ te 
vormen. 

Ons voorstel is om het hele programma af te ronden in een aantal 
lunchbijeenkomsten op het AG, te beginnen in oktober. Voor de eerste 
discussie zullen we ons concentreren op de eerste twee afleveringen. 
Afhankelijk van hoe alles loopt, zullen we de data van de overige 
bijeenkomsten in overleg vastleggen. 

Geïnteresseerd? 
Neem contact op met 

Hans Eerdmans
Jacob Wisse

Foto: NASA

Op dinsdag 26 september, 20.00 uur, 
houdt Jacob Wisse een indringende 
inleiding over het wezen van muziek en 
musiceren. “Muziek staat ten dienste van 
het gelukkig maken van mensen. Voor 
de muziekminnende AG-er een prachtige 
avond”, zegt Jacob Wisse. 

Op dinsdag 28 november, 20.00 uur, 
vertelt Kees van Tilburg over de 
hoogtepunten uit de Spaanse 
pianomuziek en na de pauze over 
Richard Strauss. 

Hans Blekxtoon verlaat de Commissie Muziekcaleidoscoop,  
die daarmee in het volgend seizoen een eenmanscommissie zal 
zijn.

Wij bedanken Hans Blekxtoon van ganser harte voor het vele 
en belangrijke werk dat hij voor de Muziekcaleidoscoop heeft 
verricht en wensen hem een lange en gelukkige toekomst 
samen met Anke.

Voor de bijeenkomsten in 2018 vragen wij presentatoren zich 
aan te melden via de website
www.ag-eindhoven.nl/cultuur/muziekcaleidoscoop .
Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij contact met u op 
voor het maken van afspraken.

Hans van den Berge

Gewag 23  
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Literaire Lezing
Kom Kennismaken met…

Martin Michael Driessen,  
auteur van Rivieren
Zaterdag 30 september, 17.00-19.00 uurZoals rivieren door een landschap 

slingeren, zo meanderen rivieren door 
de levens van de hoofdpersonen van 
de drie beeldschone novellen die in 
dit boek verzameld zijn. De Main en 
de Rijn vormen de levens van twee 
vlottervrienden in de late negentiende 
en begin twintigste eeuw, waarin 
klassenverschillen en broodroof 
leidend zijn.
Een Bretonse beek vormt de grens van 
het land van twee Franse families, 
hugenoot en katholiek, die al eeuwen 
in heftige rivaliteit leven. Het is een 
huiveringwekkende twistgeschiedenis 
van grote treurigheid en schoonheid.
De hedendaags acteur die op een 
kanotocht in de Ardennen een 
catharsis zoekt voor zijn gefnuikte 
kunstenaarsleven en zijn niet te stuiten 
alcoholisme, ervaart een hellevaart 
zonder weerga.
Men stapt nooit twee keer in dezelfde 
rivier: men leest nooit tweemaal een 
gelijke Driessen.
‘Driessen schrijft beter dan goed. 
Bij vlagen beeldschoon.’ NRC 
Handelsblad. 
‘Als er rechtvaardigheid bestaat, 
zou Rivieren Driessen de roem 
moeten brengen die hij verdient.’ 
Noordhollands Dagblad.
‘Deze bundel is oorspronkelijk en van 
grote klasse. Driessens beeldende 
vertelkracht bewerkstelligt waar 
spektakel.’ De Volkskrant. 

De voordracht van Driessen heeft als 
titel: ´De werkelijkheid is groter dan 
de actualiteit´.Hij zal citeren uit zijn 
poëtica en uit Rivieren.  
Dit boek is bekroond met de ECI 
Literatuurprijs 2016.

Henk de Graaf

Uit het cv van  
Martin Michael Driessen (1954):

- studeerde Sanskriet
-  was degenschermer in de 
Nederlandse equipe 

-  studeerde theaterwetenschappen 
in Duitsland en werkte daar bij 
diverse gezelschappen

- speelde in films
- is auteur van meerdere romans.

Verslag leesgroep Nobelprijswinnaars

Elfriede Jelinek: De Pianiste

Om de beurt kiezen we een boek dat we 
allemaal lezen. De Pianiste (1983) kocht ik 
in 2004 toen Elfriede Jelinek de Nobelprijs 
won. Nog voordat ik halverwege was, 
werd het opzijgelegd omdat het boek zo 
onaangenaam was om te lezen. Nu we 
een speciale leesgroep hebben, wilde ik 
weten waarom deze schrijfster zo’n hoge 
onderscheiding had gekregen. Zó slecht kon 
het dan toch niet zijn. Bij de voorbereiding 
van de avond kwam de tip op de mail dat 
dit boek in een net verschenen bundel was 
opgenomen met de titel: ‘Boeken waar je 
boos van wordt’. Daar zat ik dus goed mee.
Voor mij was dit boek een aanbeveling 
voor de psychiatrie-opleiding om te leren 
over sadomasochisme en een hopeloze, 
beknellende moeder-dochter binding. U 
kunt zich voorstellen dat het een levendige 
avond is geworden. Op YouTube staat 
een interview dat Arnold Grunberg met de 
schrijfster had en ook bij de dvd over het 
boek is een prachtig interview opgenomen 
met Michael Haneke, de regisseur van 
de film. Deze geven goed weer wie de 
schrijfster is en hoe aspecten van haar leven 
in het boek verwerkt zijn.
Het gaat om een pianodocente aan het 
conservatorium in Wenen die de top net 
niet heeft bereikt. Dit tot grote frustratie 
van haarzelf en vooral van haar moeder. 
De docente eist het onmogelijke van haar 
leerlingen en wordt verliefd op een student, 
die haar ziet als een oudere vrouw om hém 
in de liefde in te wijden. Hij gaat niet in op 
haar sadomasochistische eisen om de liefde 
te bedrijven. Ook haar moeder speelt een 

agressief-obsessieve rol in het verhaal.
Jelinek heeft de filmversie lang 
tegengehouden omdat ze er niet in 
geloofde dat de taal en toonzetting 
van haar boek goed tot uiting zouden 
kunnen komen. Deze omschrijving 
kwam ook terug in het rapport van het 
Nobelprijscomité.
De verfilming van Michael Haneke met 
Isabelle Huppert in de hoofdrol kreeg 
vele prijzen.

Willie Roncken

Waarom, hoezo, vanwege wat, heb je dit 
boek gekozen? Dat waren de vragen waar 
de avond mee geopend werd. Wat zullen ze 
wel niet denken over je keuze voor dit boek?

De tweede Nobelprijsleesgroep kan een 
doorstart maken als er nog een paar 
leden zijn die mee willen doen. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met 
Jacques Gerritse of  met Vivian de Poorter.
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Foto: Bob Bronshoff

Foto: Ulla montan
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Open podium - Grijp je kans!

Mei 2018 zal er in de Haardkamer 
een open podium zijn,  
een intieme happening voor en door 
AG-leden. 

26   Gewag

Iedereen heeft de kans om iets ten tonele te brengen. 
Een grap, een foto of video, een lied, een stukje muziek,  
een sketch, een voordracht, een monoloog of dialoog.  
Verzin het maar. 

Heb je belangstelling of suggesties? Neem dan contact op met:

Nel van der Vliet-Vierveijzer     
Rike en Jacob Wisse 

AGora-lezingen 2017-2018 

‘Duurzaamheid en Samenleving’ of beter hoe lang duurt onze 
toekomst nog, was ook vorig jaar aan de orde. Dit jaar allereerst het 
klimaat. Een kritische beschouwing die ingaat tegen de gangbare 
beweringen over de invloed van de mens op het klimaat. Ook 
kunt u een verhaal horen over de groei van de wereldbevolking 
en de ontwikkeling van de voedselvoorziening en hoe die worden 
beïnvloed door politiek en gevolgen voor migratie. Tot slot een 
lezing over de uitdaging van transitie naar duurzame energie voor 
Gasunie, actief in de huidige conventionele energievoorziening.

De NGIZ-lezingen nemen ons mee naar hoe het verder zal gaan 
in de wereld na alle verkiezingen in Europa en de VS. China komt 
weer aan de orde met de belangenstrijd in de Zuid-Chinese zee, 
die ook voor Nederland van belang is. Het conflict in het Midden-
Oosten en hoe dat zou kunnen verlopen, zal worden bekeken vanuit 
de verschillen en scheidslijnen tussen sjiieten en soennieten. 

Nieuw is een thema over het ‘Besturingsmodel’ van Nederland anno 
2050. Thorbecke zou het huidige hebben ontworpen. ‘Sinds die tijd 
is er veel veranderd’ is een understatement. De organisatiestructuur 
zal zich mogelijk moeten aanpassen. Maar reorganiseren is niet 
alleen een kwestie van logica. Het is ook een zaak van cultuur, 
gewoonten en verworvenheden, kortom spannend. Als u het leuk 
vindt dan gaan we het seizoen 2018-2019 hiermee door. Wanneer 
vindt u het leuk: als u met zijn allen komt!

Samenwerking met Ex Oriënte Lux (EOL) en het Nederlands Klassiek 
Verbond (NKV) levert ons een vierde en vijfde thema. De oud-
Egyptische en Mesopotamische geschiedenis komt aan de orde in 
vier lezingen (EOL). Over de Grieks-Romeinse beschaving kunt u 
horen tijdens de vier lezingen van het NKV. 

Dit jaar voor het eerst AGora-Specials. Lezingen of presentaties 
die afwijken van het normale patroon, zoals een presentatie over 
de zonneauto vanuit het Lightyear team Eindhoven, een investors-
bijeenkomst. Maar ook heel iets anders: vlak voor Kerst een verhaal 
over het ontstaan van kerstverhalen in het Midden-Oosten. 
In de agenda van het AG vindt u alle gegevens die u nodig heeft.

De AGora-commissie is het afgelopen jaar gegroeid. Deze bestaat 
nu uit leden van het AG en de VVAO in stimulerende samenwerking. 
Nog steeds echter is er behoefte aan nieuwe krachten. Het zou goed 
zijn als zich nog zes leden zouden aanmelden. Over vier maanden 
(januari 2018) begint het denken over het nieuwe seizoen. 

Bernard Grevink.

Het komende seizoen biedt u veel 
interessants. Zeven thema’s komen 
aan de orde. Een ‘oude bekende’ 
is ‘Gezondheid en Geneeskunde’ 
met drie lezingen. U zult horen 
over onderzoek naar de effecten 
van placebo’s bij behandelingen en 
proefnemingen die anders blijken 
te zijn dan de aanname dat een 
placebo geen effect heeft. Als u 
iets wilt weten over levensstijlen 
die gezond ouder worden mogelijk 
maken, dan komt u ook aan 
uw trekken. Het beleid wordt 
niet vergeten: hoe kunnen door 
kwaliteitsverhoging de kosten van 
de gezondheidszorg lager worden.

De huidige commissie is toe aan 
verandering: nieuwe mensen met 
nieuwe ideeën en straks nieuwe 
programma’s. 

Wanneer u zich nu aanmeldt, 
kunt u in januari er al uw 
creativiteit in kwijt. 
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AG-Arrangement

Dit hebt u (bijna zeker)  
ook gemist

U vraagt zich misschien af: “Wat zou ik gemist hebben?” Welaan, op donderdag 15 
juni jl. hebt u (bijna zeker) gemist:
1)  Een charmant welkom op het AG door onze onvolprezen Anke Nollen met om 

17.30 uur een aperitief naar keuze. 
2)  Een heerlijke tweegangen maaltijd van onze innovatieve kok Jörg, met bijpassend 

drankje en afsluitende koffie/thee in de zon overgoten rustgevende tuin van het 
AG. 

3)  Een prima verzorgd transport per busje naar het Muziekgebouw, waar de 
vermaarde Amerikaanse meesterpianist Murray Perahia op fabuleuze wijze het 
seizoen 2016/2017 afsloot met een pianorecital dat de toehoorders niet snel 
zullen vergeten.

4)  De onnavolgbare wijze waarop Perahia achtereenvolgens subliem vertolkte: 
de Franse suite nr.6 van Johann Sebastian Bach, enkele Impromptu’s van Franz 
Schubert en na de pauze Mozarts Rondo, gevolgd tot slot door de laatste Sonate 
nr.32 van Ludwig van Beethoven. De korte stilte ter afsluiting van dit imposante 
muziekwerk werd verbroken door een staande ovatie van het publiek met veel 
geroep van “Encore!”, maar de maestro liet zich daartoe helaas niet verleiden. 

5)  Het afsluitend drankje met door het Muziekgebouw aangeboden borrelhapjes 
waarna het busje weer terugreed naar het AG. Daar kon men zien hoe manhaftige 
mannen tevergeefs probeerden over het afgesloten zijhek te klimmen om weer bij 
de geparkeerde auto’s te komen.

6)  Hoe een uiteindelijk wakker gebelde en slaperige José Koppen, gelukkig nog 
glimlachend, met de sleutel uitkomst bracht, onder hulde van de aanwezigen.

Baretclub een succes

Na vijf goed bezochte Baretclubavonden 
(record: 24 eters) mag je gerust zeggen 
dat de Baretclub een spectaculaire 
entree op het AG heeft gemaakt.  
Tja, soms hoeft een idee niet zo 
ingewikkeld te zijn. 

We gaan door! Nog even de regels op 
een rijtje.

•  De Baretclub is twee vrijdagavonden per maand, alleen voor leden, geopend.  
In principe de Filmhuisavonden. Maar soms niet: zie de agenda.

•  Aanmelden, na inloggen, via de AG-website.  
U ziet daar meteen wie zich nog meer heeft aangemeld. 

• Inloop tussen 17.30 en 18.00 uur.
• U betaalt € 25 voor aperitief, hoofdschotel (vlees of vis) met drankje erbij en koffie. 
• Afsluiting 19.30 uur: op tijd om nog een film- of theatervoorstelling te bezoeken.

Engel Hoefgeest en Jan Kees van der Veen

Culinaire Tafel

U wordt van harte uitgenodigd om ook eens bij de Culinaire 
Tafel volop te komen genieten van een diner, bestaande 
uit vijf kleine gerechten. Onze kok Jörg gaat u dat alles 
voorschotelen, op basis van seizoengebonden dagverse 
ingrediënten: origineel toebereid, zoals u het in een gewoon 
restaurant niet aantreft.

De totaalprijs, inclusief drank, is € 50.

Aanmelden, 
uiterlijk één dag van tevoren, 
via: www.ag-eindhoven.nl > 
Sociëteit > Culinaire Tafel.  

Elke twee maanden  
op de derde dinsdag,  
om 18.00 uur in de Haardkamer.

Kom eens mee proeven! 
We beginnen weer op dinsdag 19 september.
 

U weet nu dus dat u een 
geweldige avond met een zeer 
aantrekkelijk arrangement voor 
slechts € 49 p.p. hebt gemist. 

Maar let op: 
er komen er nog meer!

Engel Hoefgeest
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Filosofie

Verslag presentatie 

Spel van replicatoren  
van Sikko Argelo

Met genoegen heb ik ‘Spel van replicatoren-evolutietheorie als aansporing tot 
bescheidenheid’ van Sikko Argelo gelezen en graag wil ik de lezers van het Gewag 
deze studie onder de aandacht brengen.  
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De tekst van Sikko lijkt op zijn spreektaal. Heldere zinnen met scherpe analyses, die 
leiden tot eigen opvattingen. Soms leest zijn studie als een filosofisch woordenboek. 
Duidelijke begripsafbakeningen, waar later consequent de hand aan wordt gehouden. 
Concrete voorbeelden geven verheldering. 

Aan de orde komen de criteria van het evolutionair naturalistisch denken: er is slechts 
één werkelijkheid gekenmerkt door het determinisme van de natuurwetten; de geest 
komt voort uit de materie en is hiervan een verschijningsvorm; de mens is een dier.
De titel van het boek is een zeer beknopte samenvatting van de inhoud. Een replicator 
(zoals een gen) is een entiteit die zijn informatie-inhoud meestal onveranderd 
doorgeeft in opeenvolgende replicaties. Dit proces is het samenspel tussen toevallige 
mutaties van replicatoren en de onvermijdelijkheid van de natuurlijke selectie van 
deze mutaties.  Als een mutatie de aangepastheid van een organisme aan zijn 
(veranderende) omgeving verkleint, wordt deze na verloop van tijd uitgezeefd. 
Natuurlijke selectie werkt dus als kwaliteitscontrole. Het evolutieproces is doelloos, 
maar leidt wel tot zeer complexe resultaten.  

De evolutietheorie is ook een aansporing tot bescheidenheid. 
Zag in de middeleeuwen de mens de aarde als het centrum 
van het heelal en zichzelf als de kroon van de schepping, sinds 
Copernicus en Darwin wonen we aan de rand van een van de 
vele sterrenstelsels en maken we deel uit van het dierenrijk.
De culturele evolutie van de mens is ook een bedoelingsloos 
darwinistisch proces.
Cultuurvorming wordt aangedreven door ons aangeboren 
instinct tot groepsvorming en conformisme: het scheiden van ‘ons 
soort mensen’ en de rest. Het vindt plaats via de verspreiding 
en acceptatie van resultaten van innovaties die in sociale zin 
vruchtbaar blijken. Voortdurend ontstaan nieuwe ideeën. Als 
die zich onder informatiedragers (menselijke hersenen, media 
en sociale netwerken) verspreiden, is sprake van een succesvol 
meem. Sinds we geen jager-verzamelaars meer zijn heeft de 
laatste 12.000 jaar de memetische evolutie een veel hoger 
tempo dan de biologische evolutie. Ze zijn ontkoppeld. Ook de 
culturele evolutie verloopt als een keten van oorzaak en gevolg 
zonder doel. 
Sikko wijst op diverse opvattingen die onder darwinisten leven. 
Zijn positie in deze discussie is die van de radicale darwinist. 
De mens heeft geen wilsvrijheid. Wel bezit de mens een nuttige 
ervaring van wilsvrijheid. Deze ervaring geeft een goed gevoel 
(KB: Mogen we dit ook een placebo-effect noemen?). Wij 
kunnen dus ook geen nieuwe oorzaak-gevolg keten opstarten. 
Een vrije wil is geen gedragsoorzaak, want wij zijn niet in staat 
ons te onttrekken aan de onbewuste werking van ons brein.       
Als Sikko de moraliteit en de wilsvrijheid bespreekt gaat het bij 
mij wel wat schuren. Ook bij hem bespeur ik een spagaat. Zijn 
naturalistisch darwinistisch geweten laat hem concluderen dat 
er maar één toekomst is. Sikko kan aan de toekomst bijdragen, 
maar hij kan de toekomst niet ontlopen. Echter hij ervaart bij 
zichzelf ook een existentiële behoefte aan een geloof in zijn 
eigen bedoelingen, zijn morele besef en zijn vrijheid.
Het moge duidelijk zijn dat de mens nog wel enige evolutie 
nodig heeft om in deze vraagstellingen meer duidelijkheid te 
krijgen.

Klaas Bottema, april 2017



32  Gewag

Literaire Kring

Thomas More: Utopia
Dinsdag 19 september, 14.00 uur
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Het seizoen 2016-2017 sloten we af met 
de bespreking van ‘Zonen en Minnaars’ van 
D.H. Lawrence. Marjan de Wolff slaagde 
erin ons veel interessante details in deze 
parel van de Engelse literatuur te laten 
ontdekken. 
We beginnen het nieuwe seizoen met ‘Utopia’ 
van Thomas More. Het boek kreeg in 2016 de 
nodige aandacht; het was 500 jaar geleden 
dat het boek was verschenen. Het alom 
bekende begrip utopie is nauw verbonden 
met dit boek dat in het Latijn (De Optimo 
Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia) 
bij de Leuvense drukker Dirk Martens zijn 
eerste druk beleefde. De eerste Nederlandse 
vertaling verscheen pas in 1533 bij de 
Antwerpse uitgever Hans de Laet.
Het boek, dat zowel als novelle of als 
politieke verhandeling is te typeren, valt in 
twee delen uiteen. Het eerste deel is een 
kritiek op de corrupte Engelse samenleving 
van het begin van de zestiende eeuw. 
Het tweede deel stelt daar de ideale 
samenleving van het fictieve eiland Utopia 
tegenover. Die wordt gekenmerkt door 
een mix van totalitaire en democratische 
elementen. Luxe en overheersing zijn er niet, 
net zomin als het privébezit van land. De 
humanist en staatsman More schreef het als 
sociale satire en niet als een in de praktijk 
toepasbaar model. Maar het werk blijft 
onze aandacht trekken, in 2008 verscheen 
er weer een nieuwe Nederlandse vertaling. 
Thomas More (1478-1535) besloot om niet 
de eed van trouw te zweren aan Hendrik 
VIII als hoofd van de katholieke kerk 
van Engeland (wat natuurlijk samenhing 
met zijn door Rome niet goedgekeurde 
scheidingsprocedure van zijn eerste vrouw). 
Dat resulteerde in zijn dood op het schavot.  
De inleiding wordt verzorgd door Wil 
Derkse.

Rob Westra

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

Het verdere programma voor 
dit seizoen kunt u vinden op de 
webpagina van de Literaire Kring.

Villa De Meerle 
100 jaar

Ons sociëteitsgebouw viert dit jaar zijn 
eeuwfeest: precies 100 jaar geleden liet 
sigarenfabrikant Gerrit Henri de Jongh 
Villa ‘De Meerle’ aan de Parklaan bouwen 
als woonhuis voor zijn gezin. Sinds 
1953 is het Academisch Genootschap de 
bewoner. Een comité van drie AG-leden 
is gevraagd plannen te smeden om het 
jubileum van ons ‘clubhuis’ luister bij te 
zetten. 

Villa De Meerle ligt in het Villapark, 
ooit bedoeld als woonwijk voor 
fabrieksdirecteuren en andere 
kapitaalkrachtige lieden. De ontwikkeling 
van deze wijk begon tien jaar eerder, in 
1907. Het Villapark bestaat dus 110 jaar 
en de buurtvereniging wil dit jubileum ook 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het 
AG-comité en de buurtvereniging hebben 
elkaar gevonden en een gezamenlijk 
programma van activiteiten ontwikkeld dat 
loopt van september 2017 tot september 
2018.

Een jaar van activiteiten
In het programma, voor buurtgenoten, 
AG-leden en andere belangstellenden, 
zullen verleden, heden en toekomst van 
het Villapark, en van Villa De Meerle in 
het bijzonder, op verschillende manieren 

belicht worden, en geplaatst in het kader van de ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad Eindhoven. De historische rol van Philips 
wordt daarbij niet vergeten. Het programma is nog niet af maar 
een aantal evenementen willen we al noemen.
Op 23 september opent in de Orangerie (koetshuis van Huize 
De Laak) een expositie van kunstwerken van buurtgenoten. Op 
28 oktober zal een wandeling door de wijk plaatsvinden onder 
leiding van een gids. De buurtvereniging ontwikkelt ook een 
digitale ontdekkingsreis van de wijk, waarin Villa De Meerle 
wordt opgenomen.
Op 16 november houdt stedenbouwkundige Piet Beekman een 
lezing over ‘Eindhoven in het verleden’. Op 8 maart 2018 
kijkt stedenbouwkundige Cees Donkers juist vooruit met een 
lezing over ‘Stedelijke transformaties: Eindhoven, Villapark en 
zijn bijzondere gebouwen nu en in de toekomst’. Aanwezigen 
worden daarbij uitgenodigd mee te denken over de toekomst 
van het Villapark en Villa De Meerle. Studenten van de Sint Lucas 
creative community bieden moderne media-ondersteuning. 
Een of twee weken later vindt een excursie plaats naar de 
voormalige Philipsfabrieken in Strijp waar de transformatie van 
industriegebied naar een nieuwe identiteit in volle gang is.
Daarnaast wordt een expositie georganiseerd.

Villa De Meerle is op de Parklaan een relatief bescheiden 
gebouw, verscholen achter struikgewas. Een van de ideeën van 
het comité is de jubilerende villa beter zichtbaar en herkenbaar 
te maken. We roepen enthousiaste AG-leden op ons daarbij op 
9 november te helpen en deze actie met een feestelijke borrel af 
te sluiten. 
De slotmanifestatie van het jubileumjaar zal plaatsvinden in het 
AG op zondag 23 september 2018. Hierbij wordt een publicatie 
gepresenteerd. 

Het belooft een boeiend jaar te worden.

Het comité ‘Honderd jaar Villa De Meerle’
Ger van Zantvoort, Niek Speller, Wim Stevens
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AGora-Specials - Lezing door het Lightyear Team

De Zonneauto 
Dinsdag 19 september, 20.00 uur

Als spin-off van deze inspanningen zijn voormalige studenten uit het 
Solar Team een nieuw bedrijf gestart onder de naam Lightyear, met 
als doel in 2019 20 zonneauto’s op de weg te hebben met de look 
van een moderne bolide. Uitgangspunt hierbij is het grote voordeel, 
dat men niet meer hoeft te tanken en er zal geen dure infrastructuur 
nodig zijn om de batterijen weer op te laden. Luchtfietserij?  

Het nieuw bedrijf Lightyear gaat aan belangstellenden in het AG 
dit innovatieve plan presenteren. Waarom de naam Lightyear? 
Een bedrijfsstatement: “We zijn Lightyear. We gaan de wereld 
verbeteren voor iedereen, overal ter wereld. Per jaar wordt er door 
alle auto’s op de wereld bij elkaar een lichtjaar gereden. Het is ons 
doel de wereld voor 2035 een lichtjaar op zonne-energie te laten 
rijden. Een bijdrage aan een duurzame wereld.”

Aan de TU/e is al een ruim aantal 
jaren door studententeams,  
met veel enthousiasme,  
gebouwd aan zonneauto’s:  
de Stella en de Stella Lux. 
Deze auto’s deden met veel succes 
mee aan de World Solar Challenge 
in Australië. Twee keer werden ze 
zelfs wereldkampioen.

Per 1 juli is Patricia van 
Tilburg lid geworden van de 
wandelcommissie naast Jan 
Houkes (10 km) en Klaas 
Pietersen (5 km). Zij heeft het 
stokje overgenomen van Mariët 
en zal diverse coördinerende 
taken op zich nemen. 

Bekijkt u op de website  
(www.ag-eindhoven.nl/
wandelen) de agenda voor de 
wandelingen en laat ons weten 
dat u komt. 

Nieuw is dus dat u zich moet 
aanmelden voor de 
5 km wandeling, dit kan op 
wandelen@ag-eindhoven.nl. 

Verdere informatie wordt dan 
een week van tevoren per e-mail 
doorgegeven. Leden of aspirant-
leden die graag mee willen 
lopen zijn van harte welkom.

Wandelen

Nieuws van het wandelfront

Het afgelopen seizoen is er heel wat afgewandeld. Wandelen is goed 
voor lichaam en geest, verbindt mensen met elkaar en leidt tot menige 
interessante discussie. 
Een AG-buitenactiviteit is net zo interessant als een AG-binnenactiviteit 
en de wandelcommissie hoopt dan ook dat vele wandelaars zich in het 
nieuwe seizoen zullen aanmelden. Want: een dag niet gewandeld is 
een dag niet geleefd.

Op zondag 25 juni was de slotwandeling, een combinatie van de 5 
en 10 km, onder leiding van Roland en Mariët door het Aalster bos- en 
heidegebied rond de hut van Mie Pils. Een prachtige tocht met een 
heerlijke koffie-en koek-stop na zo’n 4 km, waarna beide groepen hun 
wandeling vervolgden.
De nazit was een pop-up eterij in de Huijgenton waar Mariët en 
Roland zich hadden uitgesloofd ons een heerlijke lunch voor te zetten. 
En dat is meer dan gelukt! Het werd een  dag die wij niet snel zullen 
vergeten.

Ook voor dit jaar zijn er de 5 en 10 km wandelingen met op een later 
tijdstip ook de 15 km. Deze moet nog gecoördineerd en ingepland 
worden.
De 5 km wandeling vertrekt op dinsdag om 10.30 uur vanaf de start. 
Let op: deze vertrekt dus niet meer om 10.00 uur vanaf het AG!
De 10 km wandeling vertrekt op zondag om 10.00 uur vanaf de 
parkeerplaats van het AG, maar men kan ook direct naar de start 
gaan. 
Er wordt een bijzondere stadswandeling georganiseerd op 28 oktober 
langs Hanrath-huizen rond de Parklaan. Deze wandeling wordt 
georganiseerd door Ger van Zantvoort. Meer nieuws volgt.

Patricia van Tilburg 

Benieuwd? Meldt u dan aan op www.ag-eindhoven.nl/
wetenschap/agora-specials/lightyear

Het AGora-team
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Hélène van Vriesland
“In de kunst zie je steeds golfbewegingen.”

Hélène van Vriesland op het terras 
van het Van Abbemuseum

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. 

Mooie tijden waren dat, de jaren ‘70.

Hélène van Vriesland (1946) werkt dan al als 
museumlesdocente bij het Van Abbemuseum in Eindhoven. Ze 
krijgt het met toenmalig directeur Rudi Fuchs over Florence. 
“Wat? Ben jij nog nooit in Florence geweest?” Fuchs weet niet 
wat hij hoort. “Ga jij daar dan eens gauw een week naar toe!”
Dat laat Hélène (1946) zich geen twee keer zeggen. Weg 
is ze, samen met een collega, zoals later zo vaak nog. Haar 
man is in 1972 door Jean Leering aangesteld als conservator 
bij het Van Abbemuseum. Voor het gezin met twee kinderen 
aanleiding om van een woonboot in Boskoop te verhuizen naar 
Eindhoven. Als het maar even kan, reizen ze de wereld af om 
kunst te aanschouwen. De Biënnale in Venetië, de Documenta 
in Kassel: zo jong als ze zijn, gaan ze erop af. En dankzij 
de royale Fuchs krijgt ze zo dus ook Florence in haar schoot 
geworpen.
“Dat kon toen allemaal nog”, kijkt ze nu met een lach terug. 
“Aan dat soort privileges is wel gauw een eind gekomen. Maar 
reizen ben ik altijd intensief blijven doen, met veel plezier. Ook 
toen ik in 2006 stopte met werken. En sinds mijn tweede man 
is overleden, in 2009, ga ik vaak op eigen houtje op stap. 
Laatst ben ik nog een dag naar Parijs geweest voor ‘Hodler, 
Monet, Munch. Peindre l’impossible’ in Museum Marmottan 
Monet. Heerlijk.”
Ze organiseerde ook zelf kunstreizen, als onderdeel van haar 
activiteiten in het museum die vooral bestonden uit het geven 
van lessen, rondleidingen en cursussen, in veel gevallen 
speciaal voor scholieren. “Ik weet wel iets van de collectie 
van het Van Abbe, ja”, stelt ze nuchter vast, wat als het 
understatement van het jaar mag gelden.  
Ze is net terug uit Macedonië. Dit keer niet met de kunst als 
reisdoel, maar om vogels te spotten, een van haar andere 
hobby’s. Vele jaren heeft ze ook dwarsfluit gespeeld en in 
een koor gezongen. Bij het AG kan ze haar liefde voor films 
botvieren bij het Filmhuis, waarvan ze een gewaardeerde 
medewerkster is. En dan is er nog de equitherapie, het 

werken met paarden voor mensen met 
psychische problemen. “Ik ben gek 
met paarden, heb vanaf mijn zevende 
jaar paardgereden en later zelf twee 
paarden gehad. Een paard voelt 
haarfijn aan hoe iemand eraan toe is. 
Ik heb een opleiding tot equitherapeute 
gevolgd en zelf een paard opgeleid als 
therapiepaard.”
Tussen al deze activiteiten door blijft 
haar belangstelling voor kunst de 
rode draad in haar leven. “Met name 
moderne en hedendaagse kunst. 
Elke keer is het weer spannend wat 
een tentoonstelling te bieden heeft. 
In september ga ik een week naar 
de Biënnale in Venetië. Ik ben heel 
benieuwd. Bij de Documenta in Kassel 

speelt de vluchtelingenproblematiek dit jaar een belangrijke rol.  
Hoe ver kun je daarmee gaan en toch nog van kunst spreken? Boeiend.”
Ooit bracht het aankopen van ‘Femme en vert’ van Picasso door het  
Van Abbemuseum grote woede teweeg bij de buitenwacht. “Het museum posteerde 
een suppoost die ook kon boksen op de zaal, om het schilderij te bewaken. Nu is 
het werk volledig geaccepteerd. Het reist de hele wereld rond en is vele malen meer 
waard. Zo zie je steeds golfbewegingen in de kunst.”

Een van de lievelingswerken van Hélène uit het  
Van Abbemuseum: Monochrome Blue van Yves Klein.  

“Het ultramarijn blauwe monochroom is voor  
Yves Klein de totale ruimtelijke vrijheid, de 
oneindigheid van de ruimte, de onbegrensde leegte. 

Om die kosmische ervaring te ondergaan ging hij 
parachutespringen. Later maakte hij in Parijs een 
tentoonstelling, in de galerie van Iris Clert, van de 
leegte.”

Foto: Bas Bierkens
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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

De heer R.P. Braat (Rob), Best

Mevrouw B. ten Broeke (Betty), Schijndel

De heer F. de Bruijn (Frans), Eindhoven

Mevrouw W.G. van der Cruijsen (Willemien), Eindhoven

Ir. P. van Elswijk (Piet), Nuenen

Mevrouw S. Geller (Sandra), Vught

Mevrouw M. van Grinsven (Mieke), Eindhoven

Mevrouw J. Joosen-Nelen (Juul), Veldhoven

Mevrouw E.M.E. Moolenbeek-Hermens (Mieleke), Knegsel

De heer M. Moors (Marcel), Geldrop

De heer K. van der Poel (Klaas), Eindhoven

Mevrouw R. Snoeren (Roos), Vught

Mevrouw B.M. Steppe-Chevance (Brigitte), Valkenswaard

Mevrouw A.I.M. Thijssen (Anna), Sterksel

De heer H. van den Tillaar (Harrie), Waalre

Mevrouw. S. (Saskia) Vaags, Eindhoven

Mevrouw M.C.L. Vermeulen (Marijke), Eindhoven

Overleden leden

Ir. H.C. Haverkorn van Rijsewijk 

Drs. C.H.G. Wels



40   Gewag
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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


