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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 december.
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr.62
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 24 november.

6 Cultuur

Uitreiking
AG-Kunstprijs  

8 Sociëteit 

Eindhoven: een
eeuw ontwikkeling 

12 Maatschappij

Filosofielezing
500 jr. Luther 

2  Gewag Ria van Eck, AG-lid sinds 2010

Aan onze Tafel Opinie & Debat discussiëren we iedere maand 
over maatschappelijke ontwikkelingen. 

Dit is een van de vele activiteiten van het AG Eindhoven. 

Mening of discussie?

Kom kennismaken
www.ag-eindhoven.nl

Het Academisch Genootschap (AG) is een bruisende sociëteit. 
Er worden veel activiteiten georganiseerd op 

maatschappelijk , cultureel en wetenschappelijk gebied. 

WETENSCHAP

MAATSCHAPPIJ

SOCIËTEIT

CULTUUR

GROOTspraak

Iedereen die dit leest kan kennisnemen 
van allerlei activiteiten die men in het AG 
organiseert. Voor leden echter hebben 
we extra activiteiten die uitsluitend op 
het voor leden toegankelijke deel van 
onze website staan vermeld. Nog een 
reden om lid te worden: dan vindt u de 
pareltjes in de oester.  

Voor nu vraag ik uw aandacht voor 
de uitreiking van de AG-Kunstprijs aan 
een veelbelovende jonge kunstenaar 
uit de regio. Bijzonder is dat we dit 

keer aansluitend in januari ook een 
publieksprijs zullen uitreiken.

En voor de operaliefhebbers staat 
Madame Butterfly op de agenda.
Tot slot verwijs ik u graag naar de 
Filosofielezing van dit seizoen door  
prof.dr. Boendermaker, met Luther  
in de hoofdrol.

Veel leesplezier,
Richard de GROOT



4   Gewag Gewag  5   

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid van een 
juniorenafdeling op het AG. Met junioren bedoelen 
we mannen en vrouwen tussen de 25 en de 45 jaar 
die zich aangetrokken voelen tot het AG. ‘Junior-
AG’ zou in onze visie een zelfstandige afdeling 
kunnen worden, die de ruimte krijgt om een eigen 
koers te varen. Junior-AG’ers kunnen gebruik maken 
van de sociëteit en de verenigingsinfrastructuur 
zoals ledenadministratie en website, maar zijn vrij 
om eigen activiteiten op te zetten, al dan niet in 
samenwerking met de bestaande AG-afdelingen. 
Het is op dit moment nog slechts een plan. Details 
invullen kunnen we niet zonder er mensen uit de 
beoogde doelgroep nauw bij te betrekken. Via 
oproepen op de social media, in nieuwsbrieven 
en op de website proberen we daarom een groep 

belangstellenden uit de genoemde leeftijdscategorie 
te verzamelen die met ons mee wil denken hoe we 
zo’n afdeling vorm zouden kunnen geven. 
We doen ook een oproep aan u, AG-leden. Kent u 
jonge mensen in uw omgeving voor wie Junior-AG 
interessant zou kunnen zijn en die bereid zouden 
zijn mee te brainstormen over de opzet? Wilt u hen 
vragen, als ze belangstelling hebben, een e-mail 
te sturen aan: junior-ag@ag-eindhoven.nl met hun 
naam, contactgegevens en leeftijd? Graag voor  
1 december. Ze krijgen dan een uitnodiging voor de 
eerste bijeenkomst.
Uiteraard houden we u op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. 

Jan Kees van der Veen

U denkt misschien dat met de computer werken aan de AG-
website een suffe boel is, maar niets is minder waar. Ook hier 
waait het, maar gelukkig zonder de gevolgen die we recent 
hebben gezien in andere werelddelen.

Afgelopen tijd ging er kort na elkaar twee keer een wervelwind 
door het webteam. Na sinds mei 2012 actief te hebben 
meegedraaid in het webteam, gaf Addie de Fluiter onlangs 
aan te willen stoppen met deze activiteiten. Hierbij bedanken 
we Addie voor haar inzet, betrokkenheid en technische 
vaardigheden bij het uitvoeren van haar webteam-taken en de 
vrouwelijke gezelligheid tijdens het maandelijks overleg. 

Nog nauwelijks bekomen van dit bericht, wandelde, tijdens 
de Spaanse avond op 4 augustus, het levende bewijs van het 
effect van onze Google-advertenties op internet de sociëteit 
binnen. Anna Thijssen had een advertentie van het AG gezien, 
geklikt, zich aangemeld en daar was ze. Ze vond de borrel zo 
gezellig dat ze enthousiast meteen lid werd, niet alleen van het 
AG, maar ook van het webteam. Inmiddels is Anna zich aan 
het inwerken als webteam-lid en kunnen sommige commissies 
haar als liaison al tegenkomen. We wensen Anna veel plezier 
en succes toe.

Richard de Groot
In het kader van het 100 jaar bestaan 
van villa De Meerle aan de Parklaan 
heeft het comité 100 jaar villa De Meerle 
het idee opgevat om de villa, net zoals 
in de beginperiode van het gebouw, 
opnieuw zichtbaar te maken vanaf de 
Parklaan. 
Het is weer eens tijd om de voortuin 
onder handen te nemen. We willen de 

Bestuur

Algemene Ledenvergadering
27 november
Binnenkort zult u de uitnodiging ontvangen voor de ALV van maandag 27 
november 2017, 20.00 uur. Aan de agenda wordt nog gewerkt, maar zeker 
is dat naast de gebruikelijke agendapunten als jaarverslag, jaarrekening en 
bestuurswisselingen, enkele zaken aan de orde zullen komen die van belang 
zijn voor het AG. Houd 27 november vrij en zorg dat u erbij bent.

Het AG-bestuur

Transformatie Villa De Meerle

Wervelingen in webteam

tuin een wat frissere aanblik geven door 
te snoeien en opnieuw te beplanten.
We roepen enkele enthousiaste leden op 
om ons op 9 november 2017 te helpen 
met het opruimen en versnipperen van 
het nodige snoeisel. Professionele hulp is 
daarbij aanwezig. 

Aanvangstijd 10.00 uur.

4   Gewag
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Excursie 

Oper am Rhein Düsseldorf
Madama Butterfly

Vrijdag 8 december, 
vertrek 15.00 uur

Ook deze winter gaan we een bezoek 
brengen aan de Deutsche Oper am Rhein 
in Düsseldorf. Dit keer is gekozen voor 
Madama Butterfly, de beroemde opera 
van Giacomo Puccini uit 1904.  

Het verhaal gaat over de Amerikaanse 
officier Pinkerton die in de ban raakt 
van de Japanse Geisha Cio-Cio San. Hij 
verlaat haar echter al snel en keert terug 
naar zijn verloofde in Amerika. Als hij 
na drie jaar naar Nagasaki terugkomt 
is madama Butterfly daar met hun kind. 
Hij wijst haar af, maar wil wel hun zoon 
naar de westerse wereld meenemen. Zij 
ziet in dat ze alleen maar gebruikt is en 
pleegt zelfmoord. Dit is een korte samen-
vatting van het tragische verhaal dat tot 
heel mooie muziek heeft geleid. 

We vertrekken op 8 december van het 
parkeerterrein bij de Genneperparken 
aan de Antoon Coolenlaan om 15.00 
uur. Na aankomst in Düsseldorf is er nog 
tijd voor een eventueel bezoek aan de 
bekende Kerstmarkt en om iets te eten 
naar eigen keuze. 

De kosten voor deze excursie zijn € 65 
voor AG-leden en € 70 voor introducés 
(kaartje voor de opera, de bus en het 
drankje op de terugweg). 
Opgeven voor 19 november. 
We hopen op een enthousiaste deelna-
me aan dit uitje. 
  
Ine van de Rijke, Carien Treep en  
Els van der Zwet
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Onder de titel ‘Luther en het Westers 
schisma, een tragedie?’ wordt de 
eerste filosofielezing van het seizoen 
uitgesproken door em. prof.dr. Joop 
Boendermaker, bekend vanwege zijn 
publicaties over en vertalingen van het 
werk van Luther. En, voor de oudsten 
onder ons, bekend als oud-lid van het 
AG. Wij zijn vereerd dat hij, ondanks zijn 
hoge leeftijd, onze uitnodiging meteen 
aanvaardde en zich bereid toonde de 
lange reis naar Eindhoven te maken.

Zijn lezing begint in het Rome van Luthers tijd. In het begin van 
de 16e eeuw regeerde een aantal pausen uit het geslacht der 
Medici, op macht belust en bezeten van de op de klassieken 
geïnspireerde kunst en bronnen van de cultuur. De heersende 
misstanden, ten gevolge van de machtsuitoefening en de 
bekostiging van kerken en kunst, brachten Luther tot het 
ontwerpen van zijn stellingen. Die werden zo snel verspreid, 
dat de Wittenbergse beek tot een ontembare rivier aanzwol. 
Die snelle verspreiding was mogelijk dankzij de boekdrukkunst. 
Hele menigten begonnen te lezen en de schok, veroorzaakt 
door de snelle verspreiding van teksten en het ontstaan van 
vele contacten, is te vergelijken met wat we nu meemaken aan 
toestroom van informatie.
De gevolgen van zijn actie overrompelden Luther, maar hij 
gebruikte de nieuwe mogelijkheden voor wat hij als zijn 
roeping zag en, waarbij hij in de lijn van de traditie een 
theologie ontwikkelde waar protestant en katholiek nog steeds 
niet klaar mee zijn. 

Over de spreker
Johannes Pieter (Joop) Boendermaker (1925) studeerde 
theologie aan de Universiteit van Amsterdam en aan de 
Friedrich-Alexander Universität in Erlangen. 
Van 1951-1969 was hij evangelisch-luthers predikant, eerst in 
Eindhoven en daarna in Naarden-Bussum. Zijn in Eindhoven 
begonnen promotieonderzoek resulteerde in zijn promotie 
in 1965 op het thema ‘Luthers commentaar op de brief aan 
de Hebreeën’. Van 1969 tot zijn emeritaat in 1995 was hij 
verbonden aan het Evangelisch-Luthers Seminarium. Van 1990-
1995 was hij bijzonder hoogleraar liturgieweten schap aan de 
Vrije Universiteit.
Net als zijn voorganger Kooiman vond hij de vertaalslag van 
de wetenschap naar de samenleving belangrijk. Dit resulteerde 
in vele lezingen, publicaties en radiowerk en een actieve 
deelname aan de dialoog tussen de Lutherse Wereldfederatie 
en de Rooms-Katholieke Kerk.
In zijn onderwijs legde Boendermaker de nadruk op het lezen 
en bestuderen van Luthers teksten, een onderwijsinnovatie, 
omdat Luthers oudtestamentische preken elders nog niet op 
waarde geschat werden als bron voor Luthers theologie.

Hans Eerdmans

Filosofie

Luther en het Westers schisma,
een tragedie?
Lezing door prof.dr. Joop Boendermaker
30 november, 20.00 uur
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In het kader van de viering van 100 jaar 
Villa De Meerle zal voormalig docent 
Architectuur en Stedenbouw aan de TU/e 
Piet Beekman de historische ontwikkeling 
van stad Eindhoven belichten.

100 jaar Villa De Meerle

Eindhoven: een eeuw ontwikkeling
Lezing door dr.ir. P.C. Beekman
Donderdag 14 december, 20.00 uur

Eindhoven is de jongste van Nederlands grote steden: nog 
geen honderd jaar oud. Pas in 1920 werd, op basis van 
het zogenaamde ‘Uitbreidingsplan van Cuypers en Kooken’, 
Eindhoven met de omringende dorpen Tongelre, Gestel, 
Strijp, Stratum en Woensel samengevoegd tot een stad van 
ruim 45.600 inwoners. Dat ging niet zonder strubbelingen: 
de dorpse gemeentebesturen gingen slechts schoorvoetend 
akkoord met de annexatie en vreesden voor verlies van 
identiteit. Maar het was onvermijdelijk. 

De lokale industrie (m.n. Philips) groeide onstuimig en had 
steeds meer ruimte nodig, goede voorzieningen en een 
degelijke infrastructuur. De lampenfabriek met de markante 
lichttoren, gebouwd in 1920, staat symbool voor de toenmalige 
kracht van Philips. Er was behoefte aan een grote stad als 
gesprekspartner, in plaats van zes dorpen, om de complexe 
afstemming en coördinatie tot een goed einde te brengen. 
De samenvoeging zou veel voordelen brengen: verbetering 
van de kwaliteit van leven in nieuwe woongebieden, betere 
nutsvoorzieningen, scholen, wijk- en buurtvoorzieningen. In 
de kern van de stad zou een volwaardig stadscentrum met 
gemeentelijk apparaat worden opgebouwd.

De nieuwe stad trok planologen aan om de stadsontwikkeling 
in goede banen te leiden. De historische radiale lintenstructuur
van de stad en de spoorbaan die de stad doorsnijdt horen
bij de stad, maar maken een effectieve planologische aanpak, 
tot op de dag van vandaag, zeker niet makkelijk. 
Uiteraard zijn vooral economische omstandigheden bepalend 
geweest bij de stadsontwikkeling: de crisis van de jaren 
dertig, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouwperiode, 
de omslag van de traditionele industrie en het ontstaan van de 
Brainport hebben stuk voor stuk bijgedragen aan het huidige 
beeld van de stad. Sloop, grootschalige en kleinschalige 
ingrepen, renovatie en hergebruik waren afwisselend de 
gebruikte middelen. 
Ook op de maatschappelijke ontwikkeling van Eindhoven zal 
Beekman ingaan. Is de Eindhovenaar nu echt een stedeling 
geworden? 

Leden gratis, niet AG-leden € 5,00.

Het comité ‘Honderd jaar Villa De Meerle’
Ger van Zantvoort, Niek Speller, Wim Stevens

Literaire Lezing / Kom kennismaken met…

Onno Blom over Jan Wolkers 
Georganiseerd in samenwerking met ZINNenZO
Woensdag 29 november, aanvang 20.00 uur

Het afgelopen jaar heeft de schrijver 
Onno Blom (1969) regelmatig in de 
belangstelling gestaan van pers en tv.
Hij promoveerde op 19 oktober aan 
de Universiteit van Leiden op de  
biografie van Jan Wolkers. 

‘Het litteken van de dood’, de indrukwekkende biografie van 
Jan Wolkers, kwam op 19 oktober op de tiende sterfdag van 
Wolkers uit. Jan Wolkers, een begrip: beeldhouwer, schilder, 
schrijver, dichter, rebel, Texelaar, natuurliefhebber. Onno Blom 
is de officiële biograaf van Wolkers. Hij studeerde in 1994 cum 
laude af in de Nederlandse taal- en letterkunde, was werkzaam 
in de uitgeverij, maar is nu freelance journalist en literair criticus. 
Een recent verslag van het laatste, moeilijke jaar van Wolkers 
schreef hij onder de titel ‘Zo is het genoeg’. 

Andere publicaties:
- ‘ Een reservaat van pekelharingen’. Een bundeling beschouwin-

gen van buitenlandse schrijvers over Nederland.
-  ‘Het fotografisch geheugen’. Over foto’s van Nederlandse 
fotografen.

- ‘Zolang de voorraad strekt’.
- ‘Het fabeldier dat Komrij heet’.

AG Eindhoven en ZINNenZO zijn zeer verheugd u kennis te kun-
nen laten maken met deze schrijver en Wolkers-kenner bij uitstek.

Elly Heemskerk
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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.

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

Op stormachtige wijze veroverde de 
Chinese toppianiste Yuja Wang de harten 
van het publiek. “Beethoven is een 
filosoof, zijn muziek vraagt om zeeën 
van tijd en verdieping”, aldus Wang. 

Vanavond neemt Yuja Wang u mee in 
haar lezing van de gedachtewereld 
van Beethoven. Het fameuze Berlijnse 
orkest opent de avond met aanstekelijke 
neobarokke balletmuziek van Stravinsky, 
de ‘grootste componist van de twintigste-
eeuw’.

Voorafgaand aan dit concert geeft Bart 
de Graaf een inleiding.

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

Inschrijven alleen voor AG-leden of 
aspirant-leden, tot zondag 29 oktober 
23.59 uur!

Toppianiste Yuja Wang en het Mahler 
Chamber Orchestra
Woensdag 8 november, samenkomst op het AG 17.30 uur

Theatervoorstelling Stem Kwijt
door De Verleiders
Vrijdag 1 december, samenkomst op het AG 17.30 uur

De democratie werkt niet meer. Het verzet tegen 
het internationale handelsverdrag TTIP, belasting-
trucs en het steeds grotere gevoel van onmacht bij 
de burgers, maakt dat democratie als staatsvorm 
een holle frase is geworden. De verkiezingen 
werden ordinaire straatgevechten over non-is-
sues, opgestookt door de media. En tegelijkertijd 
hebben xenofobe partijen steeds meer terrein 
gewonnen, wat al heeft geleid tot de Brexit en 
een Trump.
Moeten we naar andere vormen van politiek toe? 
Democratie 2.0, hoe ziet dat eruit?
In ‘Stem Kwijt’ onderzoeken De Verleiders hoe we 
verder moeten. Want de democratie in de huidige 
vorm is dood. De Verleiders speelden voor volle 
zalen met onder andere ‘De Val van een Super-
man’, ‘Door de bank genomen’ en ‘Slikken en 
Stikken’.
Toneelgezelschap met o.a. Victor Löw, Tom de 
Ket, George van Houts.

Kijk op de AG-website voor meer informatie over 
deze bijzondere voorstelling en om u in te schrij-
ven: www.ag-eindhoven/arrangementen-societeit

Inschrijven alleen voor AG-leden of aspirant-
leden, tot dinsdag 21 november 23.59 uur!

Begin volgend jaar zijn er de volgende arrangementen:
19 januari:  Openingsconcert Storioni Festival: Nicolas Altstaedt & Storioni Trio.
1 februari:  Theatervoorstelling Anne Wil Blankers in: ‘Wat ik moest verzwijgen’.

Kijk op de website voor alle arrangementen in seizoen 2017-2018. U kunt zich nu al inschrijven.
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Hallo Cultuur! 2017

Het Parktheater bood ons op 3 september de allermooiste plek om onze AG-stand 
in te richten; bij de entree meteen bovenaan de trappen. Veel dank aan Milly van 
Maanen, die hiervoor heeft gezorgd. 

Onze deelname aan deze dag van culturele presentaties was een succes. Meer dan 
twaalf AG-leden kwamen helpen om alle bezoekers te woord te staan, te vertellen 
over de vele activiteiten bij het AG en folders uit te reiken. Er hingen posters van alle 
commissies, kortom een representatieve dag die ongetwijfeld heeft bijgedragen aan 
onze naamsbekendheid! 

AG-leden die van zichzelf dachten: “Ik blijf op de achtergrond en zorg wel voor de 
koffie”, ontpopten zich als overtuigende acquisiteurs. Het was een prachtige dag en 
je zag niet alleen de bezoekers enthousiast worden, maar ook onze eigen AG-leden. 
En dat was heel inspirerend en verrassend!
  
Anke Nollen
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Muziekcaleidoscoop
Voor de bijeenkomsten in 2018 op 30 januari, 27 maart en 29 mei worden 
presentatoren gezocht.  
Aanmelden per e-mail: muziekcaleidoscoop@ag-eindhoven.nl

Toneel

Culinaire Tafel
Laat u verrassen… en u hoeft dus echt niet zelf achter het fornuis  
zoals sommigen schijnen te denken!

De voorstellingen van ‘Birds on the wing’, die in november zouden 
plaatsvinden, zijn tot een nog te bepalen datum in het voorjaar van 2018 
uitgesteld. Als alternatief brengt het AG-Toneel nu op 19 en 20 november 
een voorstelling met literair toneel. Zie bladzijde 19. 

Jörg heeft er plezier in om ons een 
heerlijke en originele maaltijd te 
bereiden van vijf kleine gangen. Hij 
glimt van trots bij het applaus dat hij aan 
het eind van de maaltijd krijgt. Door de 
familie Koppen worden rijkelijk prima 
wijnen geschonken.
Dit alles voor € 50, inclusief de drank.
Kom ook eens proeven en genieten! 
Schrijf in via de website!

De Culinaire Tafel staat gedekt om de 
twee maanden op de derde dinsdag.
De laatste Tafel van dit jaar is op 21 
november, aanvang 18.00 uur.

12   Gewag
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Do 2 nov Ledenborrel
Sociëteit, 17.30 uur

Di 7 nov AGora-NKV-lezing  
Armenzorg in de Oudheid
Meerlezaal, 20.00 uur

Wo 8 nov AG-Arrangement
Yuja Wang en Mahler  
Chamber Orchestra
Het AG, 17.30 uur

Wo 8 nov Concertavond  
Herfstconcert
AG-Vrouwenkoor
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 9 nov Villa De Meerle 100 jaar
Villa transformatie
Sociëteit, 10.00 uur

Vr 10 nov De Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 18.00 uur

Di 14 nov Wandeling
5 km wandeling
Diverse locaties, 10.00 uur

Wo 15 nov Leesgroep
Nobelprijswinnaars
‘Het einde van de rode mens’
Bestuurskamer, 14.00 uur

Do 16 nov  AGora-lezing  
‘Kosten en kwaliteit in de zorg’
Meerlezaal, 20.00 uur

Zo 19 nov  Toneel  
Het beest in de jungle
Meerlezaal, 15.00 uur

Ma 20 nov NLT 17-1
Nieuwe Leden Tafel 17-1
Het AG, 18.00 uur

Ma 20 nov  Toneel  
Het beest in de jungle
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 21 nov Culinaire Tafel
Een overheerlijke maaltijd
Haardkamer, 18.00 uur

Di 21 nov Literaire Kring 
‘De vreemdeling’
Balkonkamer, 19.30 uur

Di 21 nov Volksuniversiteit Eindhoven  
‘Met de trans-Siberische trein naar China’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 15 dec De Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 18.00 uur

Ma 18 dec AGora-Specials  
‘Het ontstaan van het kerstverhaal’
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 19 dec Literaire Kring
Balkonkamer, 19.30 uur

Di 19 dec Leesgroep
Nobelprijswinnaars
‘Refrein van de honger’ van
Jean-Marie Le Clézio
Bestuurskamer, 20.00 uur

Do 21 dec Kerstdiner
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 22 dec Het AG is gesloten
tot di 2 januari 2018  

Do 4 jan Nieuwjaarsledenborrel
Sociëteit, 17.30 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, 15.00 - 20.00 uur

A
ge

nd
a 

no
v 

- 
de

c  November

Do 23 nov  Uitreiking AG-Kunstprijs  
Lezing door Stef van Bellingen 
Het AG, 20.00 uur

Vr 24 nov De Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 18.00 uur

Zo 26 nov Wandelen
10 km wandeling
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Ma 27 nov Bestuur
Algemene Ledenvergadering
Meerlezaal, 20.00 uur

Wo 29 nov Literaire Lezing   
Kom kennismaken met …
Onno Blom
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 30 nov Filosofielezing  
‘Luther en het Westers schisma,  
een tragedie?’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 1 dec AG-Arrangement
De Verleiders: ‘Stem Kwijt’
Het AG, 17.30 uur

Do 7 dec Ledenborrel
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 8 dec Excursie
Opera ‘Madame Butterfly’
Genneperparken, vertrek 15.00 uur

Di 12 dec AGora-EOL-lezing  
‘Indo-Europeanen’
Balkonkamer, 20.00 uur

Do 14 dec Villa De Meerle
100 jaar
Lezing: ‘Eindhoven:  
een eeuw ontwikkeling’
Meerlezaal, 20.00 uurData onder voorbehoud. 

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

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

Deze lezingen zijn mede 
mogelijk gemaakt door:

 Januari
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Herfst: het weer is er naar
Prachtige tinten aan de bomen en struiken en binnen de verwarming aan. De 
maand november is bij uitstek de ‘wildmaand’. Dus op 2 november kunt u na de 
ledenborrel een uitgebreid wildbuffet verwachten voor € 22,50.

Uitreiking AG-Kunstprijs, 20.00 uur

Ledenborrel
Is Sinterklaas op 6 december vertrokken of komt hij voor zijn vertrek nog even 
langs? Als u komt borrelen zult u het weten. Na de borrel is er een stamppotten-
buffet voor € 17,50.

Kerstdiner
Ook dit jaar weer een luxe viergangendiner, inclusief alle drankjes en koffie/thee 
voor de all-in prijs van € 50.

Nieuwjaarsborrel
Meer info vindt u in Gewag 62.

Do 2 
nov

Do 23 
nov

Do 21 
dec

Do 7 
dec

Do 4 
jan

Sociëteitsleven

De voordracht die Wil Derkse aan het 
begin van het seizoen hield over Utopia 
van Thomas More maakte duidelijk dat 
de literaire klassiekers ons heel veel te 
bieden hebben. Het is verbazingwek-
kend om in een ruim 500 jaar geleden 
gepubliceerd boek over euthanasie en 
vluchtelingenopvang te lezen.

Maar nu ‘De Vreemdeling’ van de schrij-
ver Albert Camus (1913-1960), van veel 
recenter datum, en ook vandaag nog 
volop in de aandacht. Camus is geboren 
en getogen in Algerije, dat toen nog een 
Franse kolonie was. Hij promoveerde 
aan de universiteit van Algiers op een 
proefschrift over de neoplatonist Plotinus, 
maar wordt daarnaast gezien als de 
grondlegger van het absurdisme. Drie 
jaar na het ontvangen van de Nobelprijs 
Literatuur (1957) kwam Camus door een 
noodlottig auto-ongeval om het leven.

Het hoofdpersonage in dit boek is 
Meursault, een Algerijn van Franse af-
komst. Op de dag dat zijn moeder sterft, 
neemt hij de bus naar het bejaardente-
huis. Als hij later die dag op het strand 
verzeilt, schiet hij daar op een volstrekt 
willekeurige wijze ‘zomaar’ een Arabier 
dood. “Het kwam door de zon”, zal hij 
later verklaren. Verdere uitleg lijkt hij 
overbodig te vinden. De daad komt niet 
voort uit pure slechtheid of haat of op 
andere gronden, nee het is een daad die 
het leven nu eenmaal kan voortbrengen.

Ook tijdens zijn proces is het niet aan 
Meursault besteed zich fatsoenlijk te 
verdedigen, spijt te betuigen en zich 
aan te passen aan de normen van de 
maatschappij. Hij is in deze roman de 
antiheld en, prachtig door Camus be-
schreven, een pur sang nihilist die meent 

De vernieuwde sociëteitszaal heeft voor onze leden beslist meer aantrekkingskracht. 
Veel leden hebben de weg naar de ledenborrels gevonden en blijven daarna ook nog 
een hapje mee-eten. Dat verhoogt de sfeer en we leren elkaar beter kennen. Verder 
mogen we ons elke ledenborrel verheugen op een aantal nieuwe kennismakers en 
aspirant-leden. We hopen dat zij zich snel bij ons thuis zullen voelen.

Vergeet niet u op 
te geven voor de 
maaltijden. Dit kan 
via de website of 
telefonisch
040-2434808
en aan de bar.

Literaire Kring

Albert Camus: De Vreemdeling
Dinsdag 21 november, 19.30 uur

“dat het leven niet de moeite waard is te worden geleefd.” 
Hij eindigt in de gevangenis waar hij onverschillig zijn  
executie afwacht. 

Het boek is een klassieker geworden en was een hoogtepunt 
tijdens de jaren van het existentialisme. Ook nu nog blijkt het 
een parel van vertelkunst.

De inleiding wordt verzorgd door Marc Smeets (Radboud 
Universiteit).

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

Rob Westra
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Het concert is voor leden van het AG 
gratis; vrienden en familieleden betalen 
€ 7,50.

Aanmelden via www.ag-eindhoven.nl/
herfstconcert2017 

Betalen kan bij voorkeur via iDEAL of 
op banknr. NL67 ABNA 0512 6535 69. 
Eventueel kunt u bij binnenkomst betalen.

Het vrouwenkoor van het AG brengt u een muzikale herfstgroet 
in de Meerlezaal.  

De liederen die het koor ten gehore brengt, gaan over 
verterende liefde, diepe smart, afscheid en opborrelend 
verlangen. Onder leiding van Jacqueline Wezenberg zingt het 
koor composities van Händel, Mozart, Mendelssohn, Brahms, 
Schubert en Elgar. De pianobegeleiding is in handen van 
Heleen van Witteveen. 

Een instrumentaal intermezzo en poëzie vullen deze kleurrijke 
avond aan. Voor het volledige programma kunt u de website 
van het AG raadplegen. 

Wij brengen u een gezellige avond en hopen dan ook dat u 
allen komt luisteren en genieten! Neem familieleden, buren en 
vrienden mee.
 
Thea Schellekens en Feli Platzer

            

AG-Vrouwenkoor

Herfstconcert
Woensdag 8 november, 20.00 uur AG-Toneel presenteert literair toneel

Het beest in de jungle
Van Henry James

‘The Beast in the Jungle’ is een novelle, in 1903 geschreven door Henry James. Deze 
is in samenwerking met Rien van Alebeek bewerkt door Marian Maas en zal onder 
haar regie worden gespeeld door Janneke Nederpelt en Bob van der Waaij. Ab 
Hofstee zal vooraf een inleiding geven over het leven en werk van Henry James.
Vormgeving: Ingrid Hofstee
Zang: Marie José van Ham en Henny van Neerven

Speeldata: 
Zondag 19 november, aanvang 15.00 uur 
Maandag 20 november, aanvang 20.00 uur
Plaats: Meerlezaal

Entree €10 voor leden en €15 voor niet-leden.  
Kaarten reserveren via www.ag-eindhoven.nl/toneel.  

Op zondag kunt u na de voorstelling genieten van een wildbuffet of alternatief à €20. 
Maandag wordt voorafgaand aan de voorstelling vanaf 18.00 uur het dagmenu 
geserveerd.

Beide maaltijden kunt u reserveren via de website als u de kaarten bestelt.
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Op 22 augustus bespraken we het boek 
‘Een gebied zonder eind‘ van de Duitse 
Nobelprijswinnaar Günter Grass. 

Verslag leesgroep Nobelprijswinnaars

Günter Grass:
Een gebied zonder eind

Column Jet Ruigendijk

Die oude school…      

Grass’ debuutroman uit 1959, ‘Die Blechtrommel‘, was 
volgens het Nobelcomité in 1999 ”a second birth for the 
German novel of the 20th century;  it was as if German 
literature had been granted a new beginning after decades 
of linguistic and moral destruction.“ Na ‘De blikken trommel‘ 
komt er bij Grass elke tien jaar weer een episch boek, 
dat de tijd verwoordt waarin het geschreven is. In 1995 
verschijnt zijn roman ‘Een gebied zonder eind’, over de 
val van de Muur en de Duitse hereniging. Bij Grass komen 
politiek en geschiedenis steeds bij elkaar. Rode draad 
bij hem zijn de Tweede Wereldoorlog en de lessen die 
Duitsland daaruit moet trekken.

In zijn roman ‘Een gebied zonder eind’ gaat het over de 
val van de Muur, over de Duitse hereniging; het boek 
bestrijkt de periode van 4 november 1989 tot najaar 
1990. Grass vertelt niet slechts, hij heeft ons veeleer iets 
te zeggen, hij heeft een boodschap. Hij maakt met deze 
roman een kroniek van de Duitse hereniging, met een 
politiek commentaar daarop, en plaatst die tegelijk in het 
perpetuum van de Duitse geschiedenis. Hoofdpersoon is 
de zeventigjarige Theo Wuttke, die als dossierbode werkt 
bij het Treuhand-instituut dat de nalatenschap van de DDR 
regelt. Wuttke, bijgenaamd ‘Fonty’ heeft zich volledig 
geïdentificeerd met zijn idool Theodor Fontane, de Duitse 
schrijver uit de 19e eeuw. Fonty levert commentaar op 
het huidige Duitsland en vergelijkt zijn leven met dat van 
zijn idool uit de vorige eeuw. Dat leidt tot veelzeggende 
vergelijkingen tussen de Duitse eenwording van 1870 en de 
hereniging van 1989. Wuttke, de poëet en dromer, wordt 
vergezeld en op de vingers gekeken door zijn ‘dag en nacht 
schaduw’, de sluwe en opportunistische Stasi-agent Hoftaller. 
Grass schrijft ‘Een gebied zonder eind’ vanuit de verliezers, 
de slachtoffers van de Duitse hereniging. We maken de 
implosie van de Oost-Duitse staat en samenleving mee. 
In de woorden van Grass “annexeert” de Bondsrepubliek 
Duitsland met de hereniging in 1990 Oost-Duitsland. 
Daarmee raakt Grass een gevoelige snaar, hij verstoort het 
gekoesterde fraaie beeld van de Duitse hereniging. 

Ed van Sprundel

Wat een leuke publicatie lijkt mij dit ‘Wij van de 
hbs’, geschreven door Henk Steenhuis en Roelof 
Bouwman (Meulenhoff, 2017).
Niet eerder keken hbs’ers met weemoed en 
waardering terug op hun opleiding en het 
schooltype. Het brengt mij als oud-gymnasiast ook 
tot een terugblik en dat past in ons tijdsgewricht: 
allerwegen rijzen zorgen over de vorming en met 
name de kennis van onze (klein)kinderen. Of dat 
terecht is moet nog worden bewezen. Vast staat dat 
hun ‘vaardigheden’ vaak verbluffend zijn.
Het brede takenpakket op de hbs gaf beslist een 
gedegen opleiding, en hooggekwalificeerde 
docenten werden er destijds aangesteld. Maar meer 
toelating tot en doorstroming op het middelbaar 
onderwijs werden noodzakelijk en nieuwe 
schooltypes (mavo, havo, vwo) worden gecreëerd in 
de Mammoetwet die wordt geëffectueerd in 1968. 
De gevolgen zijn bekend: gaande de jaren minder 
verplichte vakken, minder algemene kennis.
Het gymnasium kon blijven bestaan; het werd zelfs 
steeds vaker als nieuwe afdeling aan een grote 
scholengemeenschap toegevoegd. Maar vooral 
floreerden de zelfstandige gymnasia in het besef 
van eigen aantrekkingskracht en succes, vooral als 
kleinere school waar de leerling als individu wordt 
gekend. 
Niettemin zullen de oudere alumni van deze 
scholen moeten erkennen dat ook daar inflatie 
heeft toegeslagen: door keuzepakketten raken 
bijvoorbeeld vaak twee moderne talen volledig 

buiten beeld; geschiedenis is een keuzevak. 
En de klassieke talen, nog altijd bijzonder 
vormend vanwege culturele meerwaarde en 
nauwkeurigheidseisen, zijn eigenlijk ook de 
prominente plaats allang kwijtgeraakt. 
Tot nu toe is een reactie van gymnasiale kant op het 
‘grote hbs-boek’ uitgebleven.

Ook ik, als voormalig docent klassieke talen, zal 
me niet wagen aan een uitspraak welke opleiding 
destijds de mooiste en beste was. De gymnasiale 
vorming heeft aan waardering ingeboet. Daarnaast 
is allang duidelijk dat de technici de wereld 
draaiend moeten houden en behoeden voor 
dreigend onheil. 
Zij zoeken naar lege gasvelden om CO2 in 
op te slaan, waar ik slechts meen te weten dat 
onderaards de Elyseïsche velden lagen! En terwijl 
ik kan vertellen welke rivieren er stroomden in de 
onderwereld bij de Grieken, zijn de stromingen 
langs onze kust immens veel belangrijker. Er moet 
een reeks eilanden worden aangelegd, want “het is 
de hoogste tijd om een nieuwe kustlijn te bouwen”, 
omdat “een grote zeespiegelstijging onvermijdelijk 
is”, aldus Wouter van Dieren in NRC Handelsblad. 
Maar wie weet is op het AG over de schooltijd 
een aardige discussie te verwachten tussen alle 
vernuftelingen, en daar zitten naast de hbs’ers vele 
gymnasium-bèta-adepten tussen!

Jet Ruigendijk
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De selectie voor de AG-Kunstprijs is 
in volle gang. De jury heeft uit vijftien 
kandidaten een shortlist gemaakt met vijf 
genomineerden, die allen hun werk en 
visie als kunstenaar presenteren.  

Op 23 november wordt de winnaar 
bekend gemaakt, die van de voorzitter 
van het AG Eindhoven een cheque van  
€ 2500 krijgt overhandigd.

Uitreiking AG-Kunstprijs - Lezing door Stef van Bellingen

Is het voor Belgen mogelijk om 
Piet Mondriaan te begrijpen?
Donderdag 23 november, 20.00 uur

Ook wordt die avond de expositie geopend met 
het werk van de genomineerden, aangevuld met 
inzendingen van een aantal niet geselecteerde 
kandidaten. Hieraan verbinden we een publieksprijs, 
die op 25 januari wordt uitgereikt. 

De prijsuitreiking op 23 november wordt 
voorafgegaan door een lezing van Stef van Bellingen, 
artistiek directeur van WARP, contempory art platform 
in St-Niklaas. 
‘Is het voor Belgen mogelijk om Piet Mondriaan 
te begrijpen?’ Met een motivatie over culturele 
verschillen, universaliteit van de kunst, de 
urbanistische visie van Nederland en de bricolage-
cultuur in België. 

met de klok mee:

Katrein Breukers
Bouke Bruins
Jip de Beer
Hester van Tongerlo
Fieke van Berkom

De genomineerden voor de AG-Kunstprijs zijn:
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Stef van Bellingen
Foto Paul Demalsche ©
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Jan Koppen met zijn vrouw en twee zoons.

Jan Koppen als lenzenslijper in het  
AG-toneelstuk ‘Galilei’, 2016.

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. 

Jan Koppen

Jan Koppen (78) is de bescheidenheid 
zelve. Zijn verdienste voor het 
Academisch Genootschap?
“Ach. Dat ik al heel lang lid ben.” 
Insiders weten wel beter. 

Aan het eind van het gesprek komt hij toch spontaan met 
iets waarop hij trots is. Hij haalt er een ijzeren doosje bij: 
de brillenkoker van zijn overgrootvader, onderwijzer in 
West-Graftdijk bij Alkmaar, midden 19e eeuw. “Zijn zoon, 
mijn grootvader, was aannemer. Bepaald geen academisch 
milieu. Maar zijn drie zonen gingen allemaal studeren. 
Mijn vader had ook weer drie zonen die een academische 
graad haalden. En mijn twee zoons hebben eveneens aan 
de universiteit gestudeerd. De een is neuroloog, de ander 
softwareontwikkelaar. Dat is toch wel een ontwikkeling om trots 
op te zijn.”

Nog zoiets: het huis waarin hij alweer veertig jaar woont, 
samen met zijn vrouw Ariane, in de bossen van Waalre. Stijl: 
de Bossche School, dus uitgevoerd volgens een strikt systeem 
van verhoudingen in hoogte, lengte en dieptematen, met een 
sobere vormgeving van beton, baksteen en hout. Zelf destijds 
laten bouwen, geïnspireerd door soortgelijke huizen in de 

omgeving. Als octrooigemachtigde in dienst bij Philips sinds 
1968 vond hij, net als vele collega’s, ruim voldoende tijd 
om naast zijn werk een eigen huis te realiseren. “Dat zou nu 
niet meer kunnen.” Onder andere het schilderwerk en het 
plafond zijn nog het resultaat van eigen werk.  

Deze activiteiten hadden als neveneffect dat hij begin jaren 
‘70 bij het AG terechtkwam. “Een vriendje bij Philips zocht 
iemand om te helpen bij het maken van decors voor de 
musicaluitvoering van het AG. Dat sprak me wel aan. Van 
het een kwam het ander.” 
Na verloop van tijd stond hij ook zelf op de planken. In zijn 
typerende, onderkoelde stijl: “Op zeker moment gingen 
er nogal wat mensen weg en toen hebben ze me maar 
voorzitter gemaakt van de toneelclub.” Dat is hij tot op de 
dag van vandaag gebleven.  

Met al deze activiteiten kon hij als voormalig gymnasiast 
ook zijn belangstelling voor taal tot gelding brengen. “Als 
octrooigemachtigde moet je haarscherp formuleren wat een 
technicus heeft uitgevonden. En dat toch ook weer zo doen 
dat bijvoorbeeld een rechter begrijpt wat er staat. Bijzonder 
interessant werk.” Voor hem ook de reden om na zijn 
pensionering op 60-jarige leeftijd nog vijftien jaar ‘een eigen 
winkeltje’ op zijn vakgebied aan te houden.
 
Zijn interesse voor het overbrengen van informatie bracht 
hem in de AG-gelederen ook tot de suggestie om een 
eigen blad te beginnen, het ‘GewAG’ (met toen nog die 
hoofdletters erin).  In november 1991 verscheen de eerste 
aflevering. Een paar jaar later werd Jan zelf redacteur. “Net 
zoals op de middelbare school maakten we een tijdlang 
helemaal eigenhandig een soort schoolkrant, met allerlei 
tekeningen, columns en verhaaltjes.” 
Op zeker moment ontstond er behoefte aan iemand die met 
al het materiaal van de redactie naar de drukker ging om uit 
te leggen wat de bedoeling ermee was. Laconiek: “Zo rolde 
ik vanzelf in de rol van eindredacteur.” 
Ook dat werk doet hij tot op de dag van vandaag. 

Inmiddels hebben professionals zich ontfermd over de opzet 
en de uitvoering van het Gewag. Voor Jan een goed moment 
om zich per 1 januari 2018 terug te trekken. “Ik ben zo lang 
doorgegaan omdat het zo’n leuke groep is.” 
Achter zijn rol als voorzitter van de toneel- en cabaretgroep 
zet hij dan ook een punt. “Ik zal misschien nog weleens een 
toneelproject leiden. Want overal komen we mensen te kort.” 
Dat baart hem wel zorgen. Vroeger pakten de leden alles 
zelf aan. Nu moeten er nogal eens beroepskrachten worden 
ingehuurd.

Met zijn neus er bovenop   
Jan Koppen zat bij Philips met zijn neus 
bovenop alle nieuwe ontdekkingen door 
zijn werk als octrooigemachtigde, na een 
studie natuurkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Het bracht hem in de loop der 
jaren in vele landen.  
“De onderzoekers kwamen steeds met 
nieuwe producten die bescherming 
verdienden. Het was altijd een bijzondere 
ervaring om te praten met mensen die heel 
enthousiast waren over hun ontdekking. 
Soms moest ik ze teleurstellen en duidelijk 
maken dat een octrooi er niet in zat. Dat 
werd me niet altijd in dank afgenomen. 
Weet je trouwens met welk octrooi het 
meest verdiend is? Het octrooi voor de 
intervalschakelaar van de ruitenwisser.”
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Colofon
Het Gewag is het sociëteitsmagazine van het AG
en verschijnt vijf keer per jaar.
Het AG (Academisch Genootschap) is een
bruisende sociëteit waar u goed gezelschap
ontmoet en nieuwe vrienden kunt maken.
Het lidmaatschap staat open voor eenieder met
maatschappelijke, culturele of wetenschappelijke
interesses. De leden ervaren het onderlinge
contact op de sociëteit als waardevol.
Het lidmaatschap bedraagt € 265 per
verenigingsjaar en € 165 voor uw partner.
Aspirant-leden kunnen drie maanden gratis
kennismaken. Voor meer info: www.ag-eindhoven.nl
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Zeker niet de  
grootste waarschijnlijk  

wel de beste

Boekhandel Spijkerman

Kleine Berg 5 
5611 JS Eindhoven

Telefoon 06-10349498

steinspijkerman@hotmail.com  

(Advertentie) (Advertentie)

Het AG heeft de volgende nieuwe leden
mogen verwelkomen

Mevrouw I. van den Bold (Ingeborg), Eindhoven

Ir P. de Leeuw (Paul), Heeze

De heer G.T.W.M. Theunissen (Guido), Eindhoven

De heer A.M. de Rijke (Adri), Waalre
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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 AG-lidmaatschap staat open voor iedereen,
op zoek naar bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Voordelen van het AG-lidmaatschap


