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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 februari.
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr.63
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 2 februari.

20 Cultuur

Katrein Breukers
wint AG-Kunstprijs  

12 Sociëteit 

Storioni
Festival

8 Maatschappij

20 jaar
Charles Vergeer 
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GROOTspraak

Jonge mensen die het Gewag in handen 
krijgen, kunnen hun emotie nauwelijks 
onderdrukken: “Wat bijzonder, dat jullie 
de moeite nemen om zo een mooie, 
maar ouderwetse uitgave te maken 
en te publiceren.” “Maar voor jullie 
hebben we onze mooie website erbij”, 
antwoorden we dan. Of is het Gewag de 
bijwagen van de website? Daarop krijgt 
de redactie graag antwoord. Schrijf ons 
tussen het kerstkonijn en de oliebollen 
een korte reactie per post, papier of 
elektronisch. Het adres vind je in het 
colofon op de laatste pagina van dit 
Gewag.
Als dit Gewag bij u op de deurmat 
ploft dan is het AG in verband met 
de kerstvakantie bijna gesloten. Thuis 

bereiden we ons voor op deze feestelijke 
dagen. Rest mij u en de uwen prettige 
kerstdagen en een voorspoedig 2018 
te wensen, waarin weer veel, hopelijk 
ook voor u, interessante AG-activiteiten 
gaan plaatsvinden. De nieuwjaarsborrel 
met aansluitend diner op 4 januari moet 
zeker even genoemd worden. 
Oh ja, dit Gewag is nog in een 
ander opzicht bijzonder. Het is de 
laatste uitgave waar Jan Koppen als 
eindredacteur met heel veel enthousiasme 
en droge humor aan gewerkt heeft. Jan, 
namens alle Gewag-lezers hartelijk dank.

Veel leesplezier,
Richard de GROOT

AG Eindhoven
bijzondere activiteiten

in goed gezelschap

Kom kennismaken

Liesbeth Schreuder, lid sinds 1986
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Als ik familie en vrienden, onbekend met het 
AG, uitleg hoe onze vereniging werkt, reageren 
ze meestal als volgt. Eerst kijken ze me glazig 
aan, want ik beschrijf een concept dat ze niet 
kennen en dat ze veilig willen laten landen in hun 
referentiekader. Dan beginnen ze vragen te stellen. 
Zijn jullie echt al meer dan 70 jaar zo bezig? 
Hebben jullie zó veel activiteiten? Werkt dat in 
Eindhoven met al die techneuten? Vervolgens zie 
je hun ongeloof en scepsis wegzakken. Ervoor in 
de plaats komen fascinatie, bewondering, en zelfs 
jaloezie. Wow, dat zouden ze in hun woonplaats 
ook wel willen!
Waarom vertel ik dit? We vergeten wel eens - en 
daarom zeg ik het nog maar een keer - dat het AG 
uniek is. In Nederland, en misschien wel in West-
Europa. Een vereniging met zo’n breed spectrum 
aan activiteiten in en om een sociëteit als dagelijkse 
ontmoetingsplek is uniek. Oké, ik ken er nog een 
met zo’n breed activiteitenprogramma, maar die 
vereniging is zeven, acht keer groter dan het AG: 
de organisatie is geprofessionaliseerd en verzuild, 
de meeste leden kennen elkaar niet, de informele, 
dagelijkse kruisbestuiving zoals bij ons ontbreekt. 
Weer andere sociëteiten in Nederland zitten in 

prachtige historische panden, waar één of twee 
avonden per week door de heren (vrouwen worden 
vaak niet toegelaten) wordt gebiljart, gekaart of 
gedineerd, maar dat is het dan ook. De contributies 
liggen meestal veel hoger dan bij het AG. Binnen 
de Contactraad Nederlandse Sociëteiten neemt 
het AG een bijzondere plaats in die bij de andere 
leden respect afdwingt. 
“Het is moeilijk bescheiden te blijven, als je zo 
goed bent als ik”, zong Peter Blanker dertig jaar 
geleden. Normaal zijn we heel bescheiden, maar 
zo rond de Kerst, terugkijkend op alweer een zeer 
geslaagd AG-jaar, willen we als bestuur openlijk 
onze verbazing uiten dat veel Eindhovenaren nog 
steeds geen idee hebben welke parel ze in hun 
midden hebben… 
Zo, dat wou ik even gezegd hebben. Snel weer 
terug naar bescheidenheid.
Namens het hele bestuur wil ik alle AG’ers 
bedanken voor hun fantastische inbreng het 
afgelopen jaar, en genoeglijke feestdagen en een 
bruisend 2018 toewensen!

Rolf Treep

Bestuur

Een mooi gebaar

Van het bestuur

Voor één keer onbescheiden

De erfgenamen van een vorig jaar overleden AG-lid besloten onlangs de 
AG-obligatie in hun vaders nalatenschap te schenken aan onze vereniging 
als blijk van waardering voor de vele plezierige jaren die hun vader er had 
doorgebracht. Het betekent feitelijk dat de betreffende obligatie niet meer 
door ons afgelost hoeft te worden, wat de financiële positie van het AG 
versterkt. Een mooi gebaar, waar we de erfgenamen zeer erkentelijk voor zijn.
Naar aanleiding hiervan willen we u wijzen op de mogelijkheid het AG als 
begunstigde in uw testament op te nemen. Als u vindt dat het AG, al meer 
dan 70 jaar een unieke ontmoetingsplaats voor liefhebbers van cultuur en 
wetenschap, voor Eindhoven behouden moet blijven dan kunt u ons ook na 
uw overlijden nog steunen. Het is ook fiscaal aantrekkelijker dan het aan uw 
erfgenamen over te laten.

Het AG-bestuur
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EU-Tafel

Brexit

Dat leidde in november tot een boeiend verhaal 
van het EU-Tafel-lid Jelto Kromwijk Smits. Aan 
de hand van rapporten van de regering van 
het UK gaf hij een schets van de gedachten 
en ontwikkelingen in het UK. Bijvoorbeeld de 
constatering van de UK-regering dat het Britse 
volk op overtuigende wijze, met een meerder-
heid van 52% van de stemmen, voor Brexit 
had gestemd. Het is een meerderheid, dat is 
juist. Echter voor een Brexit-besluit dat toch 
het gewicht heeft van een verandering in de 
grondwet, kan men zich voorstellen dat er meer 
nodig is. De economische gevolgen kwamen 
ter sprake. Niets is nog duidelijk op dit terrein.  
Een ding is zeker: het is een spel met veel 
verliezers. De laatste sheet bij zijn verhaal 
schetste de gedachte dat de Brexit mogelijk 
nog wel eens niet door kan gaan. Voorlopig is 
dat hopen tegen beter weten in, voorbereiding 
op de afscheiding is belangrijker.
We gaan verder met twee nieuwe avondvul-
lende onderwerpen. Wat is het Nederlands 

belang in deze? Hoe te definiëren? Vanuit 
sociaaleconomisch standpunt, uit optiek van de 
politieke machtsverhoudingen? Dit komt in de-
cember 2017 aan de orde en in januari 2018 
volgt een avond over wat de ideeën van de EU 
zijn op diverse terreinen. Er zal daarna meer 
bekend zijn over hoe de onderhandelingen 
verlopen, of May nog in functie is en hoe de 
hazen lopen. We passen dat in onze verhalen 
in en hopen u in mei te kunnen vertellen van 
onze belevenissen op deze tour d’horizon, en 
wel tijdens een bijeenkomst voor alle AG-leden 
in de Meerlezaal. Discussie zal de bijeenkomst 
spannend maken.

Bernard Grevink

In oktober 2017 heeft de Tafel nagedacht over het thema dat wij in 2017/18 
willen behandelen. Het werd, dat zal niet verbazen: de Brexit. Als er zich 
andere zaken aandienen dan maken we daar ruimte voor. 

Als u ook een bijeenkomst van EU-Tafel wilt  
bijwonen: u bent welkom. Elke 2e dinsdagavond 
van de maand in het AG. Kijk op de site voor het 
onderwerp.
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Expositie

Lijnen
Piet van Bragt en Niek Tijsse Klase
1 februari - 2 april

De kunstenaar Piet van Bragt (1944) is een alleskunner en 
-doener. Hij heeft tijdens zijn leven de meeste technieken 
beoefend: schilderen, tekenen, etsen, keramiek, beeldhouwen, 
grafische vormgeving. Nu kiest hij voor tekenen. Daarnaast 
heeft hij jarenlang lesgegeven en schrijft hij over kunst. Hij 
schrijft zoals hij praat: veel, onderzoekend, veeleisend voor 
de lezer, meestal niet een causerie voor bij de koffietafel of 
een artikel vlak voor het slapengaan. Het gaat ergens over en 
het zet de lezer of luisteraar aan het werk. 

Wat brengt een kunstenaar uit 
Roermond samen met een fotograaf 
uit Eindhoven? Als vrijwilliger zijn 
ze heel vaak te vinden in het Van 
Abbemuseum. 

Zijn recente tekenwerk is in alles een ode aan 
de lijn. “Lijnen zijn belangrijk voor mij. Ze geven 
richting, zijn elegant, stoer, agressief, emotioneel. 
Lijnen kunnen in essentie omgrenzingen zijn. Ze 
omcirkelen ideeën en vormen voorstellingen. Lijnen 
kunnen ook betekenis geven aan een vlak, ze vullen 
in, ze geven structuur.”

Niek Tijsse Klase (1955) is als fotograaf autodidact. 
Dat geeft hem een grote vrijheid in het verbeelden 
van zijn persoonlijke verhaal. “Ik maak naar binnen 
gekeerd werk dat zich met meer algemene en 
herkenbare thema’s bezighoudt. Denk hierbij aan 
kwetsbaarheid, isolement, wat mensen tonen of juist 
niet laten zien.”
De wijze waarop hij zijn foto’s bewerkt sluit 
hierbij aan: hij toont ons de dubbelzinnigheid van 
fotografie. “Foto’s lijken de waarheid weer te geven, 
maar iedere foto is een persoonlijke waarheid.” 
Door zijn bewerkingen geeft hij zijn zoektocht weer 
naar dat wat niet wordt getoond. 

Beiden laten hun beeld van de wereld zien. Piet 
van Bragt doet dat in tekeningen met een sterk 
geometrische ordening. Is de aanleiding tot het 
werk persoonlijk, de vaak minutieuze lijnen en 
herhalingen brengen ordening in de compositie. 
Zijn kunst balanceert tussen ratio en gevoel. Niek 
Tijsse Klase laat zien hoe complex de werkelijkheid 
is, ook al denken we die in foto’s te kunnen vatten. 
 
Liesbeth Schreuder Niek Tijsse Klase: Windsels

Niek Tijsse Klase: Zelfportret

Piet van Bragt: Scriptum Amet II

Piet van Bragt: Scriptum Amet VIII

6   Gewag
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We hadden ons voorbereid. We hadden het interview van tien jaar geleden (zie ‘t gewAG nummer 4) 
gelezen en de punten die aan de orde zouden moeten komen op papier gezet. We zaten echter nog  
niet goed en wel rond de tafel of we waren al verwikkeld in een diepgaande discussie. 

Filosofie

Gesprek met Charles Vergeer
Twintig jaar onafgebroken
huisfilosoof

De gekozen weg om het ijs te breken, 
het feit dat Charles Vergeer op het 
gymnasium tijdens de geschiedenisles 
stiekem Kierkegaard zat te lezen, 
ontlokte aan hem de opmerking hoe 
bijzonder het was dat het verhaal van 
Abraham en Isaac de basis was voor de 
drie grote monotheïstische godsdiensten. 
“Het kan toch geen goede God zijn, 
deze God die geen rekening houdt met 
de menselijke waardigheid, dit kan toch 
geen goed mens zijn die zomaar de 
wil van zo’n God volgt? Zo hebben wij 
verscheidene malen mogen filosoferen - 
en alle zeilen bij moeten zetten - tijdens 
dit twee uur durende gesprek.

Wat is het geheim van Charles Vergeer 
als begeleider van de ‘Groep Vergeer’? 
Hij denkt zelf dat het zijn werkwijze is 
die hem een vaste kern van aanhangers 
heeft bezorgd. Zijn werkwijze is te 
omschrijven als tamelijk terughoudend 
tot het ‘goede moment’. Dat ‘goede 
moment’ is gekomen als hij het vuur van 
de discussie opnieuw kan aanwakkeren 
door een nieuwe, relevante invalshoek 
op te voeren. Dit resulteert enerzijds 
in meer plezier bij de discussie, een 
grotere kennis en vaardigheid van de 
deelnemers in het filosoferen en een 
groeiende behoefte om in het volgende 
seizoen weer mee te doen.
Hij waardeert de AG-stijl van de 
studiegroepen, door de grote inzet van, 
en grote interactie tussen de deelnemers. 
Men komt vaker en dichterbij het 

werkelijke filosoferen. Zijn antwoord 
op onze vraag of hij andere, voor het 
AG bruikbare, groepsmodellen ziet, 
is ontkennend. Nuttig is het oefenen 
met methodieken, zoals het socratisch 
discussiëren en retorica, maar dat leidt 
niet zonder meer tot beter filosoferen.

Hij ziet de groeiende interesse in 
filosofie wel, maar vindt dit ‘Trouw-
filosofie’ of ‘levensfilosofie’, het pogen 
met behulp van filosofie maatschappelijk 
of individuele problemen op te lossen. 
Hij gelooft niet dat filosofie oplossingen 
brengt en dat ook ooit zal doen. Het 
is geen ‘wetenschap’ in die zin dat de 
resultaten steeds beter worden, het is een 
kwestie van vallen en opstaan. 
Het is goed om vragen te stellen, zich te 
verwonderen. Dat is het begin van alle 
filosofie. In het onderwijs doet filosofie 
het overigens goed. Het is een genoegen 
in de jury te mogen zitten bij elkaar 
bekampende teams van scholieren. Daar 
komt veel goeds uit voort.

Naast de filosofie is zijn tijd goed 
gevuld, vooral met het bestuderen van 
de teksten van Paulus. Dit soort werk is 
weliswaar niet zijn vakgebied, maar 
het is boeiend om dergelijke teksten te 
bestuderen, de meestal bewust gemaakte 
veranderingen (vaak het tegendeel van 
waar Paulus voor stond) eruit te vissen 
en zo de werkelijke Paulus tot leven te 
brengen. Het kost heel veel tijd, die hij er 
graag voor over heeft, hoewel uitgevers 

niet zitten te wachten op meer boeken over Paulus 
en zijn kinderen klagen “Pap, wat moeten wij straks 
in godsnaam met al die boeken? Kun je niet alvast 
stickertjes op de echt waardevolle boeken plakken?” 
Oude muziek staat hem nog steeds na, Mozart, 
Beethoven en Brahms zul je bij hem niet snel horen. 
Maar ook daarbij zijn er grote verschillen. Hij houdt 
bijvoorbeeld niet zo van de grote Bach, afgezien 
van de Passiemuziek, wel van de zonen, Händel 
daarentegen moet hij gewoon elke dag spelen: 
het is vrolijker, Italiaanser, mannelijker dan Bach. 
En dan komt die vraag weer op: wat bepaalt onze 
smaak?

Kortom, een gesprek met Charles Vergeer is een 
uitdaging voor je denkvermogen en een grote 
verrijking: het geeft je voor een hele tijd genoeg 
onderwerpen om over na te denken en op een rijtje 
te zetten. 

Twintig jaar met Charles Vergeer heeft voor velen, 
en voor het hele AG, veel betekend en we hopen 
dat het nog vele jaren meer worden.

Hannah Bogman en Hans Eerdmans

Nieuw op de AG-website
Al jaren is mijn hobby het registreren van gebeurtenissen in onze familie en tijdens onze lange tropische 
fietstochten. Het verwerken van de beelden en er echt een film van maken is de uitdaging waar vele uren in 
gaan zitten en waar ik veel plezier aan beleef. 
Als lid van het AG heb ik onder meer een viertal voorstellingen en de festiviteiten rondom het 70-jarig 
lustrum in beeld gebracht.
 
Deze films en registraties zijn nu te zien via internet. Op de ‘MIJN AG’-pagina staat onder ‘KIJKEN EN 
LEZEN’ een link. Klik op ‘Videoregistraties’, dan komt u bij de YouTube-pagina. De films zijn uitsluitend 
bestemd voor leden van het AG.
 
Lydia Herremans
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Geslaagde excursie 

Diagnostiek voor U 

Zo’n 35 AG-leden werden ontvangen door AG-lid 
Jules Keyzer, voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Hij schetste ons een beeld van het ontstaan van 
het centrum, de doelstelling en het grote aantal 
laboratorium-, röntgen- en MRI-onderzoeken die 
daar gedaan worden voor zo’n 800 huisartsen 
uit de regio, vanaf Den Bosch tot aan Helden-
Panningen. Ook doet men daar onderzoek voor 
Novadic en de Penitentiaire Instellingen van 
Nederland. Er zijn 30 diagnostische en 130 
bloedafname-locaties.

Daarna ging Annelies Lucas, directeur van 
Diagnostiek voor U en voormalig huisarts, met ons 
in gesprek over dilemma’s als: hoe zinnig is het voor 
de oudere mens om cholesterolonderzoek te laten 
doen of regelmatig PSA-metingen, terwijl er geen 
klachten zijn. Het ging dus over welke diagnostiek 
nuttig is en dat alles in het kader van ‘zinnige 
zuinige zorg’.

Na deze boeiende discussie werden we in groepjes 
rondgeleid door het hypermoderne gebouw. 
Naast het zien van de ruimtes voor röntgen- en 
echodiagnostiek, was het meest aansprekend het 
grote laboratorium. Geheel geautomatiseerd werden 
de buisjes bloed door kleine grijparmpjes op een 
90 meter lange lopende band gezet. De laserstralen 
lazen de streepjescodes af, waardoor ieder buisje 
bij het juiste onderzoekapparaat aankomt. Zonder 
dat er nog handmatig door een laborant of analist 
onderzoek wordt gedaan, kan men op de computer 
aan het eind van de rit alle gegevens aflezen en 
deze direct naar de huisarts doormailen. Zo worden 
er per dag rond de 10.000 onderzoeken gedaan. 
Iedereen vond dit deel van het bezoek wel het meest 
spectaculair. 

Vol van alles wat we gezien hadden konden we de 
middag afsluiten met een geanimeerde borrel, waar 
ook nog heel wat vragen gesteld werden.

Carien Treep

Literaire Lezing / Kom (opnieuw) kennismaken met...

Maarten van den Elzen -
een dichter met Brabantse wortels 
Zaterdag 27 januari, 17.00-19.00 uur

Maarten van den Elzen (Uden, 1954) 
won in november 1992 de tweede 
AG-Kunstprijs voor zijn bundel  
‘De Geheimen van een Rivier’ en  
was daarna een trouwe gast bij  
alle volgende prijsuitreikingen. 

Maarten is ruim 25 jaar actief als dichter en hij zal de aan-
wezigen meenemen op zijn poëtische levenspad.
In oktober 1994 richtte hij, samen met beeldend kunstenaar 
Genoveef Lukassen, de uitgeverij ‘Hoenderbossche Verzen’ op. 
Inmiddels zagen 43 dichtbundels het licht en werden er 23  
aangekocht door Museum Meermanno in Den Haag.
Elf bundels zijn van zijn hand, en deze zijn, evenals de meeste 
andere dichtbundels, voorzien van zeefdrukken, fotografie, 
lino’s, tekeningen en omslagen van fluweel, berkenhout en kunst-
stof, terwijl soms ook een cd is bijgevoegd. Dankzij de moderne 
techniek zullen in de presentatie woord en beeld samenvloeien.
De laatste dichtbundel van Maarten is getiteld ‘Een Wak in de 
Werkelijkheid’ (2014), die in zeefdruk werd gedrukt door  
Genoveef Lukassen en voorzien van een intrigerend voorwoord 
van filosoof en publicist dr. Charles Vergeer.
Maarten van den Elzen werkte mee aan tv-documentaires, trad 
op tijdens Lowlands, De Parade en de Nacht van het Gedicht en 
werd destijds meerdere keren door Wim Brands geïnterviewd.
De laatste jaren leggen Maarten en Genoveef zich toe op Poëzie 
in de Openbare Ruimte. Inmiddels werden er 90 gedichten 
geplaatst en vier Poëzieroutes gedrukt.

Elly Heemskerk

Passend bij het AGora-thema Gezondheid organiseerde de excursiecommissie  
een bezoek aan de hoofdvestiging van Diagnostiek voor U, voorheen Diagnostisch 
Centrum, in Acht.

10   Gewag
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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

Openingsconcert Storioni Festival. Het Storioni 
Festival is hét muziekfestival dat verrast met de 
mooiste kamermuziek. Elk jaar vernieuwend en toch 
altijd vertrouwd.
Op deze avond een flitsende start van de nieuwe 
editie van het Storioni Festival. Machtig is het duo 
van de Hongaar Zoltán Kodály uit 1914, artist in 
residence Nicolas Altstaedt speelt Debussy’s laatste 
meesterwerk en vereende krachten tekenen voor een 
pianokwartet van de 15-jarige Felix Mendelssohn.

Klassieke kamermuziek
Nicolas Altstaedt, cello
Storioni Trio

Mozart - Vioolsonate
Bjarnason - Nieuw werk voor pianotrio
Debussy - Cellosonate
Kodály - Duo voor viool & cello
Mendelssohn - Pianokwartet nr 3

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

Inschrijven alleen voor AG-leden of aspirant-leden 
(tot dinsdag 9 januari 23.59 uur!)

Storioni Festival 2018 //
Beyond Borders
Vrijdag 19 januari 2018, samenkomst op het AG 17.30 uur

Anne Wil Blankers in
Wat ik moest verzwijgen
Donderdag 1 februari, samenkomst op het AG 17.30 uur

Speciaal op verzoek van Anne Wil Blan-
kers schreef Edwin de Vries, schrijver van 
‘Soldaat van Oranje’, dit verhaal over de 
Joodse onderduikster Jet. Haar zoon Otto 
is verwekt tijdens een liefdesrelatie met 
haar buurman, een SS’er die zielsveel van 
haar houdt, maar haar ook chanteert en 
misbruikt. Hij belooft voor het jongetje te 
zorgen, als Jet hem direct na de geboorte 
aan hem afstaat. Pas aan het einde van 
haar leven ontmoeten moeder en zoon 
elkaar weer. Het stuk is gebaseerd op de 
gelijknamige roman van Ariëlla Kornmehl, 
geïnspireerd op de verhalen van haar 
grootmoeder.

Gespeeld door Anne Wil Blankers
Christo van Klaveren, Willemien Slot en  
Eva Damen

Inschrijven alleen voor AG-leden of  
aspirant-leden (tot maandag 22 januari 
23.59 uur!)

Dit keer valt deze voorstelling samen met 
de Ledenborrel. Bij de planning in de  
zomer van 2017 hebben we hier helaas 
niet bij stilgestaan.
Het hoeft echter geen probleem te zijn, we 
zoeken naar een plezierige combinatie.



14   Gewag Gewag  15   

Politiek Historische Kring

Wat u over ons moet weten

Allemaal hebben we een gevoel over de Balkan. 
Een gebied met een lang onstabiele situatie, politiek 
en religieus. Reden genoeg om daar nader op in 
te gaan. Het boek van Misha Glenny, ‘The Balkans 
1804 -2012’ helpt ons daarbij. Het boek is een 
uitdaging, dat is zeker.

Een belangrijk jaar is 1878, een jaar waarin bij 
de vrede van Berlijn de grenzen van nieuwe staten, 
naties, vorm krijgen. 
De Balkan lag op de grens van drie keizerrijken: 
Oostenrijk-Hongarije, Rusland en Turkije. Alle drie 
de keizerskronen bestonden 40 jaar na 1878 
(1918) niet meer.
Rusland had belangen bij de vrije doorgang en 
dus het beheersen van de Dardanellen en de 
Bosporus, Oostenrijk-Hongarije bij het beheersen 
van Kroatië en Bosnië-Herzegovina en toegang 
tot zee daar, Turkije wilde zijn positie verdedigen. 
Daarnaast waren er nog een verenigd Duitsland als 
opkomende macht alsmede traditioneel Frankrijk 
en Groot-Brittannië. Vooral de laatste natie was 
actief omdat men Rusland in de Zwarte Zee wilde 
opsluiten en Rusland uit Iran wilde houden om zo de 
wereldmacht te behouden. Dit alles om de toegang 
tot Voor-Indië te beschermen. Frankrijk was nog niet 
hersteld van de nederlaag tegen Pruisen in 1870, 
maar wilde op het wereldtoneel wel een rol hebben, 
vooral in Afrika en het Nabije Oosten. In deze mix 
van botsende belangen wilden diverse volken en 
leiders gaan voor hun eigen onafhankelijkheid. Die 
vrede van Berlijn moest dat allemaal ordenen en de 
belangen van alle partijen goed afwegen.

Dertig jaar later begon het vervolg. Een strijd op 
leven en dood om vooral nieuwe grenzen in een 
niet homogeen bevolkt Macedonië af te dwingen. 
Rusland steunde Servië vanuit de Slavische gedach-
te. Hebben we dat eind vorige eeuw niet vaker 
gehoord? Is er iets nieuws in de geschiedenis vraag 
je je dan af. 
De dreiging van WO I ging op de Balkan over in 
het ontstaan ervan met de moord op kroonprins 
Franz Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo in juni 
1914. Het begin van een Europese machtsstrijd 
die duurde van 1914-1918, maar eigenlijk tot nog 
veel later (1945 en voor Oost-Europa tot minstens 
1989).
We proberen om u aan het einde van het seizoen 
deelgenoot te maken van onze bevindingen door 
het houden van presentaties voor alle AG-leden. U 
hoort van ons.

Bernard Grevink

Wie herinnert zich niet de oorlog in Joegoslavië in de 90er jaren van de vorige eeuw? Wie heeft zich niet 
verbaasd over Kosovo en de rol die de slag op het Merelveld in 1389 nog steeds speelt in de huidige 
beleving van de Servische geschiedenis? Wie heeft niet de boeken van Den Doolaard met rode oortjes 
gelezen en wie had die niet op de boekenlijst voor het eindexamen? 

Verslag AG-Toneel

Het beest in de jungle

Zoals onze gasten opmerkten “het is 
geen echt toneelstuk, want ze lezen 
gewoon voor”, maar hoe er werd 
voorgelezen, fantastisch. In een 
minimaal, maar passend decor, werd 
na een boeiende inleiding door Ab 
Hofstee over Henry James en zijn 
tijd, gedurende anderhalf uur door 
May Bartram (Janneke Nederpelt) en 
John Marcher (Bob van der Waaij) 
in continue dialoog, met af en toe 
een sereen geneurie door Marie José 
van Ham en Henny van Neerven 
(het lied: Lascia ch’io pianga, uit de 
opera ‘Rinaldo’ van Händel), rustig 
pratend het wachten op het beest in 
de jungle vormgegeven. Wat begon 
als alledaagse causerie van John over 
zijn latente angst voor het beest werd 
hoe langer hoe intenser, zeker na een 
min of meer toevallige ontmoeting 
met May, waar een platonische vonk 
oversloeg en vanaf welk moment May 
steeds meer deelgenoot werd van de 
angst van John voor het beest. Zin na 

zin werd de dialoog bijna ongemerkt 
diepgaander. May verklaarde zich 
bereid samen met John te wachten op 
de komst van het beest uit de jungle, 
dat ooit komen zou, hoewel ze geen 
idee hadden wanneer. Dramatisch 
werd de dialoog toen May ziek werd 
en uiteindelijk stierf, waarna John zich 
realiseerde dat het wachten op het 
beest en de angst voor het moment dat 
het beest zou verschijnen de hartstocht 
in de relatie met May consequent 
buiten de deur had gehouden. Zoveel 
gemist. Het publiek was na afloop 
sprakeloos en ontroerd omdat eenie-
der zich realiseerde dat we allemaal 
wel angst hebben voor een beest in 
de jungle, dat nooit komt en dat we 
door die angst de mooie momenten 
missen. Gelukkig konden we na afloop 
genieten van een gezellig en smakelijk 
wildbuffet.

Richard de Groot

Regisseuse Marian Maas heeft een 
langjarige relatie met het AG. Van spelen 
in ‘De Kersentuin’ (1983) tot regisseren 
van ‘Biografie’ van Max Frisch en 
van ‘De Bruiloft’ van Elias Canetti. De 
voorgeschiedenis van ‘haar’ ‘Beest in 
de jungle’, vanaf het ontdekken van de 
combinatie Janneke Nederpelt en Bob 
van der Waaij en het bestuderen van 
bestaande bewerkingen van ‘The beast 
in the jungle’, begint al bijna 20 jaar 
geleden. Ze schrijft daar uitgebreid over 
op de AG-website:  
www.ag-eindhoven.nl/beast-in-the-jungle 
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WETENSCHAP

MAATSCHAPPIJ

SOCIËTEIT

CULTUUR

Do 4 jan Nieuwjaarsborrel
Allereerste Ledenborrel in 2018
Sociëteit, 17.30 uur

Di 9 jan Wandeling
5 km wandeling
Diverse locaties, 10.00 uur

Wo 10 jan NLT 17-2
Nieuwe Leden Tafel
Het AG, 17.30 uur

Do 11 jan NKV-lezing  
‘Odysseus in beeldprogramma’s’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 12 jan Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 12 jan Filmhuis
Opera 
Balkonkamer, 19.30 uur

Di 16 jan Literaire Kring
‘A man for all seasons’
Haardkamer, 19.30 uur

Di 16 jan  Volksuniversiteit
Eindhoven  
‘De glanzende kiemcel’
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 18 jan  AGora-lezing  
‘Bestuur van Nederland in 2050’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 19 jan AG-Arrangement
Openingsconcert Storioni Festival 
Nicolas Altstaedt & Storioni Trio
Het AG, 17.30 uur

Di 23 jan Culinaire Tafel
Een overheerlijke maaltijd
Haardkamer, 18.00 uur

Do 25 jan AG-Publieksprijs en lezing   
Uitreiking AG-Publieksprijs met lezing
Maarten Doorman: ‘Kunst en engagement’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 26 jan Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 26 jan Filmhuis 
Speelfilm 
Balkonkamer, 19.30 uur

Za 27 jan Literaire Lezing   
Kom kennismaken met …
Maarten van den Elzen
Meerlezaal, 17.00 uur

Do 15 feb AGora-lezing
‘Wat is er met het klimaat
aan de hand?’
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 20 feb Literaire Kring
bespreking boek ‘Alleen in Berlijn’
Balkonkamer, 19.30 uur

Di 20 feb Kunstkring de Kempen
Muzikaal programma
Meerlezaal, 20.15 uur

Do 22 feb AGora-NGIZ-lezing  
‘Het Zuid-Chinese Conflict:
China versus de wereld?’
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 23 feb Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 23 feb Filmhuis
Speelfilm
Balkonkamer, 19.30 uur

Za 24 feb Literaire Lezing   
Kom kennismaken met …
Lieke Marsman
Meerlezaal, 17.00 uur

Zo 25 feb Wandelen
10 km wandeling
Parkeerplaats AG, 10.00 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 

ja
n 

- 
fe

b  Januari

Zo 28 jan Wandelen
10 km wandeling
Parkeerplaats AG, 10.00 uur

Di 30 jan AGora-Specials  
‘De architecten van ASML’
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 30 jan Muziekcaleidoscoop
Balkonkamer, 20.00 uur

Do 1 feb Ledenborrel
Opening expositie ‘Lijnen’
Sociëteit, 17.30 uur

Do 1 feb AG-Arrangement
Anne Wil Blankers in: 
‘Wat ik moest verzwijgen’
Het AG, 17.30 uur

Wo 7 feb Leesgroep
Nobelprijswinnaars
Bestuurskamer, 20.00 uur

Wo 7 feb NLT 17-2
Nieuwe Leden Tafel
Het AG, 17.30 uur

Do 8 feb EOL-lezing   
‘Christelijke boekcultuur in Egypte’
Haardkamer, 20.00 uur

Vr 9 feb Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 9 feb Filmhuis
Biografisch Drama
Balkonkamer, 19.30 uur

Vr 9 feb Volksuniversiteit
Eindhoven   
‘Het dal der beenderen’
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 13 feb Wandeling
5 km wandeling
Diverse locaties, 10.00 uur

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

 Februari
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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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Nieuwjaarsborrel
Zoals u al hebt kunnen lezen in de agenda mag u deze Nieuwjaarsborrel opnieuw 
uw partner meenemen, ook als deze geen lid is. Het zou leuk zijn als veel leden dit 
doen en stiekem hopen we dat de partners het bij ons zó gezellig vinden, dat ze 
ook lid gaan worden!
We starten het nieuwe jaar met een borrel vanaf 17.30 uur. Het bestuur 
verwelkomt u met een glas champagne, de overheerlijke oliebollen worden 
ons aangeboden door de familie Koppen en na het toasten en kussen zal onze 
voorzitter, Rolf Treep, zijn Nieuwjaarsrede uitspreken. 
Na de borrel het beroemde viergangendiner met als hoofdmoot de heerlijke 
Canadese ham. De prijs voor dit Nieuwjaarsdiner bedraagt € 30 p.p. 

Ledenborrel en opening van de expositie ‘Lijnen’ 
Met werk van Piet van Bragt en Niek Tijsse Klase.

Do 4 
jan

Do 1 
feb

Sociëteitsleven

Weer konden we genieten van de 
kundige en bevlogen inleiding van Marc 
Smeets, Radboud Universiteit. Deze keer 
was leven en werk van Albert Camus 
het onderwerp met als uitgangspunt de 
roman ‘De Vreemdeling’. De volgende 
bijeenkomst zal gericht zijn op een werk 
uit het Duitse taalgebied. ‘Alleen in 
Berlijn’ van Hans Fallada (1893-1947) 
werd in 1947 uitgegeven, enkele weken 
na de dood van de schrijver. Fallada had 
al in 1932 met zijn tweede boek ‘Wat 
nu, kleine man’ zijn reputatie gevestigd.

In ‘Alleen in Berlijn’ zien we het 
arbeidersechtpaar Quangel in rouw 
terwijl nazi-Duitsland de overwinning op 
Frankrijk viert. Hun zoon is omgekomen 
aan het front. Ze zijn radeloos van 
verdriet en hebben het vertrouwen 
en geloof in het regime verloren. Ze 
beginnen een persoonlijke verzetsactie 
tegen de leiders. Het is een eenvoudige 
en te simpele actie. Ze schrijven kaarten 
met anti-naziteksten en leggen die op 
allerlei plaatsen neer. Zo proberen ze 
de mensen bewust te maken van de 
verderfelijke richting die de naziregering 
uitgaat. Maar de mensen leveren de 
kaarten in bij de politie. De Gestapo 
zit twee jaar achter hen aan tot ze 
in 1942 worden gearresteerd. Ze 
worden berecht door het Volksgericht 
en ter dood veroordeeld. De man wordt 
geëxecuteerd en de vrouw komt bij een 
bombardement om in haar cel.

Het laatste Gewag van 2017 hebt u in handen, de tijd is omgevlogen! We gaan vol 
goede moed het jaar 2018 in en ik weet zeker dat het ons (weer) gaat lukken.

Het AG is gesloten van vrijdag 22 december tot dinsdag 2 januari

Vergeet niet u op te geven 
voor de maaltijden.
Opgave voor de maaltijd 
van de Nieuwjaarsborrel 
is mogelijk tot dinsdag
2 januari, 23.59 uur,
via de website:
www.ag-eindhoven.nl/ 
ledenborrels of telefonisch 
040-2434808.

Literaire Kring

Hans Fallada: Alleen in Berlijn
(Jeder stirbt für sich allein) 
Dinsdag 20 februari, 19.30 uur

Het boek is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Fallada 
had het dossier van een bevriende schrijver gekregen. Pas na 
een lange tijd besloot hij het te gebruiken voor het schrijven 
van deze roman, die hij in een paar weken voltooide. Toen 
men later in de kelder van de uitgever het originele manuscript 
vond bleek er flink in te zijn gecensureerd. Vooral de erotische 
passages en het naziverleden van de vrouw waren daarvan het 
slachtoffer. De oorspronkelijke versie werd alsnog uitgegeven 
en ook in het Nederlands vertaald. Het boek werd verfilmd en 
ook als driedelige serie uitgebracht.

De inleiding wordt verzorgd door Lo Tigchelaar.

Informatie over de verdere activiteiten van de Literaire Kring 
kunt u op de website vinden.  
www.ag-eindhoven.nl/literaire-kring’

Rob Westra
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Als u een keer een bijeenkomst van de Literaire Kring wilt bijwonen,
dan graag aanmelden via literairekring@ag-eindhoven.nl..
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In het gezelschap 
van vele gasten, 
waaronder diverse 
oud-prijswinnaars, werd 
de AG-Kunstprijs 2017 
door voorzitter Rolf 
Treep uitgereikt aan  
Katrein Breukers. In het 
juryrapport kunt u de 
motivatie van de jury 
nalezen. 

Het juryrapport kunt u vinden op de piano in de sociëteitsruimte of anders navragen bij Liesbeth Schreuder

Ze was er discreet op voorbereid, maar toch was 
het moment van de prijsuitreiking overweldigend. 
Een groot applaus, een grote bos bloemen en een 
enorme cheque en dan al die mensen die je komen 
feliciteren. 
Na afloop is er lang nagepraat, geborreld en 
genetwerkt. Veel gasten hebben de expositie met 
werk van de genomineerden en andere deelnemers 
aan de kunstprijs met grote aandacht bekeken en 
hierover gesproken met de kunstenaars zelf. En 
natuurlijk na afloop het stemformulier ingevuld, want 
er komt ook een AG-Publieksprijs. Stemt u vooral 
mee.

De feestelijke avond werd ingeleid door gastspreker 
Stef van Bellingen die het publiek, langer dan 
gepland, zeer wist te boeien met zijn verhaal 
over Mondriaan en hoe we de eerste ervaringen 
en indrukken uit onze jeugd terug kunnen zien in 

onze latere opvattingen. De culturele verschillen 
tussen Nederland en België spitste hij toe op 
de gebouwde omgeving en inrichting van het 
landschap. Belgen zijn ‘loodgieters’, en dat ziet 
men daar zeker ook als een compliment, alles 
kan en mag in de architectuur en dat allegaartje 
past bij hun cultuur. In Nederland is het landschap 
geordend en de gebouwde omgeving aan strenge 
regels onderworpen. En daarom kan Mondriaan 
gewaardeerd en begrepen worden door de Belgen, 
als iets typisch voor de Nederlanders. 
Voor een geboeid publiek heeft hij Mondriaans 
grote stap naar abstractie vergeleken met 
ontwikkelingen in de muziek, theater, de architectuur 
en de plek waar dit tot stand kwam: met het intense 
licht door de weerkaatsing van de septemberzon 
aan de kust van Domburg. 

Liesbeth Schreuder

            

En de winnaar van de AG-Kunstprijs 2017 is

Katrein Breukers

Literaire Lezing / Kom kennismaken met...

Lieke Marsman
Zaterdag 24 februari, 17.00-19.00 uur

Lieke Marsman 
(’s-Hertogenbosch, 1990) 
is filosoof en een van 
de populairste en meest 
gelauwerde dichters van haar 
generatie. Ze is een graag 
geziene gast op podia als 
Lowlands en De Nacht van 
de Poëzie en haar gedichten 
en essays verschenen onder 
meer in De Gids, Tirade 
en Vrij Nederland. Voor 
haar meermaals herdrukte 
debuutbundel ‘Wat ik mijzelf 
graag voorhoud’ ontving 
Marsman in 2011 onder 
meer de C. Buddingh’-prijs en 
de ‘Lucy B. en C.W. van der 
Hoogtprijs’. 

Met ‘Het tegenovergestelde van een mens’ maakt Marsman 
haar debuut als prozaschrijver. In dit boek stelt Marsman: 
“Waar het op neerkomt is dat de mensheid als geheel ook 
eenzaam is. We kunnen er niet tegen dat er niemand iets 
terugzegt, dat we nog altijd geen dieren hebben horen praten - 
ja, misschien zo nu en dan in de vorm van het schrille gegil dat 
onze slachthuizen vult, maar niet met woorden, niet met een 
oplossing voor de dingen waar we al tijden mee zitten. Zelfs de 
hemel is leeg. En dus zetten we ons af door al die zwijgende 
natuur om ons heen te vernietigen, als een wanhopige geliefde 
die maar niet wordt terug ge-sms’t en het in het café op een 
zuipen zet.” 

Nog nooit verscheen er een roman als ‘Het tegenovergestelde 
van een mens’. Lieke Marsman kantelt onze ideeën over 
klimaatverandering en identiteit op een manier die duizelig 
maakt. 

Henk de Graaf

© Valentina Vos
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Ondanks de concurrentie van The 
Dutch Design Week was de zaal 
goed gevuld. Elisabeth vindt het leuk 
om in Eindhoven te zijn vanwege de 
aanknopingspunten die er zijn met 
haar boek. Vader van de freules, 
Jan de Jong van Beek en Donk is 
geboren in Eindhoven. Elsa was 
bijna met August van Lanschot 
getrouwd. Hij was een lid van de 
bankiersfamilie Van Lanschot, een 
van de huidige sponsoren van KKM.

Kennisgemaakt met…

Elisabeth Leijnse, schrijfster van 
‘Cécile en Elsa, strijdbare freules’

Boeiend vertelt Elisabeth het ademloos luisterende 
publiek over het leven (1866-1944) van de twee 
zussen Cécile en Elsa, de eigenzinnige dochters 
van het zeer progressieve aristocratengezin De 
Jong van Beek en Donk. 

Elisabeth heeft naar eigen zeggen buitengewoon 
veel geluk gehad met de vele beschikbare 
bronnen. Twaalf jaar heeft zij gedaan over het 
schrijven van haar biografie. Zij heeft toegang 
tot veel brieven, correspondentie en foto’s die ten 
tijde van de oorlog bewaard zijn in een bankkluis. 
Elisabeth krijgt toegang tot dit materiaal, maar 
altijd in aanwezigheid van de familie. Hierdoor 
ontstaat een bijzondere band.  De kleindochter 
van Elsa, Odilia Vermeulen (de dochter van Elsa is 
later getrouwd met de minnaar van haar moeder), 
beheert de nalatenschap van haar moeder 

en grootmoeder die veel dagboeken hebben 
geschreven. Hiermee speelt zij een belangrijke 
rol in het tot stand komen van deze bijzondere 
biografie. 
Door de veelheid aan materiaal en de speciale 
band met de familie, is Elisabeth erop gebrand 
deze biografie te laten slagen. Een biografie 
is een beschrijving van bronnen, stelt zij, eigen 
interpretatie moet zo min mogelijk zichtbaar zijn. 
Duidelijk wordt dit in het woordgebruik, dat moet 
passen bij de tijd. Feminisme komt dan ook pas 
in de tekst voor als dat als woord in gebruik is 
genomen.
De lezing werd afgesloten met een zeer levendig 
vragenrondje en de tijd om op alles in te gaan 
was zelfs te kort.

Elien Meijer
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Oproep Muziekcaleidoscoop

Voor de bijeenkomsten in 2018 op 30 januari en 27 maart worden nog
presentatoren gezocht. Aanmelden op de website s.v.p. Voor de 
bijeenkomst van 30 januari heeft zich al één presentator aangemeld, een 
tweede wordt hierbij uitgenodigd.
Op 29 mei wordt het programma gegeven dat helaas op 28 november 
moest vervallen.
De inhoud van de programma’s kan geraadpleegd worden op het alleen 
voor leden toegankelijke deel van de website: na inloggen: 
www.ag-eindhoven.nl/muziekcaleidoscoop

Hans van den Berge

In het vorige Gewag vertelden we u over het 
idee van een juniorenafdeling op het AG. Met 
junioren bedoelen we mannen en vrouwen 
tussen de 25 en de 45 jaar, die in een 
zelfstandige Junior-AG-afdeling hun eigen koers 
zouden kunnen varen binnen de vereniging. 

We zoeken nog steeds mensen uit de 
doelgroep die met ons mee willen denken hoe 
we zo’n afdeling vorm kunnen geven en er deel 

van willen uitmaken. Bent u geïnteresseerd of 
kent u mensen in uw omgeving die dat zijn? 
Stuur dan een e-mail aan  
junior-ag@ag-eindhoven.nl met vermelding 
van naam, contactgegevens en leeftijd van de 
potentiële junior-AG’er(s). 
Respondenten krijgen een uitnodiging voor de 
eerste bijeenkomst, gepland voor januari 2018.

Jan Kees van der Veen

Nog een keer: Junior-AG

© Patricia Börger
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Wij zijn alweer op helft van het seizoen. 
Veel hebben we gehoord. De EOL/NKV-
lezingen, de lezingen over gezondheid 
en de NGIZ-lezingen over de wereld 
en haar politieke problemen. Nu ik 
een artikel maak in terugblik zoals dit, 
bekruipt me het gevoel ‘wat weet ik er 
nog van’. ‘Wat heeft mijn denken doen 
veranderen?’ Die vragen beantwoorden 
valt niet mee. Verander ik eigenlijk wel 
en durf ik oude standpunten op te geven 
of pas ik alles wat ik hoor in een reeds 
bestaande denklijn in. Dat zijn echte 
gewetensvragen.

AGora-lezingen 2017-2018

Laat ik een paar gedachten over de thema’s met u delen. Neem 
de bijeenkomst van Lightyear in de Kazerne aan de Grote Berg. 
De directe organisatoren hadden tot doel om te vertellen over 
hun droom, een elektrische auto die zichzelf oplaadt d.m.v. 
solar (zonnepanelen). Die organisatoren waren degenen die 
als student ervaring opdeden met de zonneauto Stella van de 
TU/e. Hun eigenlijke doel was om aanwezigen te vragen om 
te investeren in hun autoconcept en de marketing ervan. Helaas 
had ik € 100.000 of zoiets niet beschikbaar. Ik hoop dat u het 
mij vergeeft. Maar die vijf tot tien jonge mensen maakten hun 
punt met grote overtuigingskracht. De wereld verandert. Wat 
zij willen is dat, wanneer nu alle auto’s in één jaar een lichtjaar 
afleggen aan km, elektrische auto’s in 2035 dat ook zullen 
doen. Een lichtjaar is 9.500.000.000.000 km. Meer dan een 
zondagmiddagwandeling. Ik wens ze van harte toe dat ze de 
financiering rond te krijgen.

Twee andere lezingen zijn mij ook bijgebleven. Het verhaal 
van Ab Klink, lid RvB van de VGZ, over de kosten van de 
gezondheidszorg. Wat ik ervan heb geleerd is dat door anders 
te denken men andere oplossingen vindt. Door de kwaliteit te 
verbeteren en de baten ervan te laten aan hen die het uitvinden 
en implementeren, krijgt men vanzelf werkmodellen waarbij 
kosten van het medisch handelen dalen, en worden deze 
ideeën geaccepteerd. Het is zo simpel dat iedereen het zelf kon 
bedenken. 
Of dat van Jan Rood vanuit Clingendael en UvL. Dat was een 
wereldreis langs de geopolitieke pijnpunten in de wereld. 
Spanningen genoeg, vrees voor veranderingen ook. Maar 
toch zijn er lichtpuntjes. In 2015/16 bevond de EU zich in een 
existentiële crisis (vrij naar Juncker), in 2017 kijken we er ineens 
anders tegen aan. Wat een bedreiging lijkt, Trump wendt de VS 
van ons af, wordt een sterkte van ‘wij moeten onze eigen broek 
ophouden’ (Merkel). Onder druk wordt alles vloeibaar.

Wat te leren valt is dat technologie alles kan veranderen en 
dat juist jongeren dat kunnen bereiken. Bedenkingen tegen iets 
nieuws moeten worden omgezet in: wat zijn de uitdagingen 
die vanuit dat nieuwe tot ons komen, hoe kunnen we ermee 
omgaan. Systemen kunnen veranderen door de belangen bij het 
systeem anders in te vullen. Geloven in politieke modellen als de 
EU mag, ze zijn het streven waard. Als het even tegenzit, niet 
meehuilen, maar naar nieuwe wegen uitzien. 
Kortom, veranderen moet en is leuk…

AGora-lezingen 2018
In 2018 komen er veel AGora-lezingen. Eerst een 
serie van drie over ‘Samenleving en Duurzaamheid’. 
U kunt een afwijkende mening beluisteren over de 
klimaatproblematiek (Salomon Kroonenberg op 15 
februari). Verder, of er genoeg voedsel beschikbaar 
is op deze wereld (Niek Koning uit Wageningen op 
15 maart) en tot slot een praktische benadering: hoe 
te migreren naar een duurzame energievoorziening 

(Visser van de Gasunie op 19 april).

Last but not least op dinsdag 30 januari een lezing 
met lichtbeelden over het ontstaan en de toekomst 
van ASML door de schrijver van het boek ‘De 
architecten van ASML’, René Raaijmakers. Komt 
allen.

Bernard Grevink

Verslag leesgroep Nobelprijswinnaars

Wislawa Szymborska

Maria Wislawa Szymborska (1923-2012) heeft vanaf 1931 in Krakow gewoond. Van 1935-1939 zat zij op 
het Gymnasium van de zusters Ursulinen. In 1948 trouwt zij met de vurige communist Adam Wlodek, van 
wie zij in 1954 scheidde en met wie zij overigens goede vrienden bleef.

In 1996 ontving Szymborska de Nobelprijs 
voor Literatuur. Zij heeft in totaal iets meer 
dan 300 gedichten geschreven en deze 
gepubliceerd in 10 dichtbundels. Op de 
vraag waarom zij in 65 jaar ‘niet meer 
gedichten’ geschreven heeft, wees zij naar 
haar grote prullenmand. Maar wat daarin 
niet verdween is dan ook van grote kwaliteit. 
Het is daarom niet te verwonderen dat veel 
van haar gedichten in vele talen zijn vertaald. 
En dan te bedenken dat vertalen van 
gedichten een niet geringe opgave is.
‘Einde en begin’ (Verzamelde gedichten 
1957-1997) is een Nederlandse uitgave 
met bijna alle gedichten uit de genoemde 
periode. Haar eerste gedicht werd 
gepubliceerd in 1945 en vóór 1957 
verschenen haar eerste twee dichtbundels. 
Merkwaardig toch dat ’Einde en begin’ pas 
begint bij 1957. Dus ga ik op zoek naar 
nadere bijzonderheden over haar werk in de 
periode 1945-1957. 

Grote teleurstelling. Szymborska is jarenlang 
faliekant tegen een biografie geweest, dus 
niets te vinden. Maar in een uitgave van haar 
gedichten na 1997 vind ik de vermelding van 
het boek ‘Wislawa Szymborska - Prullaria, 
dromen en vrienden’ van Anna Bikont en 
Joanna Szczesna uit 2005 en 2007, een 
Nederlandse uitgave. En dit boek blijkt een 
goudmijn te zijn als men op zoek is naar 
biografische gegevens en uitspraken van 
Szymborska. Opvallend is de natuurlijke 
plaats van een groot deel van haar gedichten 
in de biografie, waardoor enerzijds de 
gedichten de lezer nog meer ‘pakken’ en 
anderzijds de biografie als heel waarachtig 
overkomt. Dankzij het knappe vertaalwerk 
van Gerard Rasch en na diens overlijden 
van Karol Lesman mogen wij genieten van 
de gedichtenschatkamer van Wislawa 
Szymborska.

Frans Remmen
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Tijdens de uitreiking van de AG-Publieksprijs spreekt schrijver en 
filosoof Maarten Doorman over kunst en engagement. 

Uitreiking AG-Publieksprijs en lezing van Maarten Doorman

Kunst en engagement
Donderdag 25 januari, 20.00 uur

In de beeldende kunsten is niets wat het 
is. Maar van politiek en moraal wordt 
juist ondubbelzinnigheid verlangd. Hoe 
kan kunst dan politiek of moreel zijn?
Mag alles in de kunst of zijn er 
grenzen? Moet de politiek zich met kunst 
bemoeien en kan kunst politiek zijn? Veel 
kunstenaars trekken met een boodschap 
de wereld in. Levert dat goede kunst op?
Het is een heet hangijzer in de kunst 
van nu. In zijn lezing werpt Maarten 
Doorman aan de hand van voorbeelden 
uit de hedendaagse kunst nieuw licht op 
engagement in de kunst.
Maarten Doorman is schrijver en filosoof. 
Hij doceert cultuurfilosofie aan de 
Universiteit van Maastricht en is bijzonder 
hoogleraar Historische Cultuur van 
Duitsland vanwege het Duitsland Instituut 
aan de Vrije Universiteit en medewerker 
van De Groene Amsterdammer.

AG-Publieksprijs met expositie

De huidige expositie in het AG bestaat 
uit werk van de vijf genomineerde 
kunstenaars voor de AG-Kunstprijs 
2017, aangevuld met werk van zes 
kunstenaars die de selectie niet haalden. 
De jury heeft tijdens het beraad alle 
criteria, die van tevoren waren opgesteld, 
laten meewegen in de beslissing. In het 
juryrapport wordt de motivatie voor de 
winnaar Katrein Breukers beschreven.
Maar wat zegt het publiek? Welke jonge 
kunstenaar weet u te raken of te boeien? 
Kom kijken en vul het stemformulier in 
en als u wilt, geef net als het bestuur een 
bijdrage voor de prijs. Stemmen kan tot 
23 januari. 

Wandelen 

Over het wandelen van de leden van het AG valt 
bijna niets te vertellen. 
Van belang is natuurlijk dat steeds het beste beentje 
wordt voorgezet. Dit is het been dat als eerste 
wordt gebruikt als u ’s morgens uit bed stapt. Op 
zondagmorgen 26 november maakten wij, of beter 
nog, liepen wij wandeling nummer 190. En weer 
precies 10 kilometer of liever 30.000 stapjes. Dit 
is omdat steeds meer wandelaars een apparaatje 
meedragen dat hun stapjes telt. Het is nog niet 
duidelijk geworden waarom dit nodig is. Het is wel 
handelbevorderend (dus niet wandel-). Als u elke 
wandeling hebt meegelopen hebt u dus 5.700.000 
stapjes gezet.
Santiago de Compostela hebt u zo nog niet bereikt. 
Wellicht Burgos, maar die stad is ook de moeite 
waard.
Als u eenmaal aan de wandeling bent begonnen 
kunt u weldra niet meer terug. Wij lopen 
door vrijwel onontgonnen gebieden en u zou 
zeker verdwalen. Toch komt het voor dat een 
medewandelaar wat achterop raakt, niet meer in 
het oog valt, of zelfs aan de aandacht ontsnapt. 

Wellicht verkeerde zij of hij even in hoge nood.
De wandelleider, dat is de persoon die voorop loopt 
met een papiertje in de hand, is echter verplicht nu 
en dan zijn schaapjes te tellen. Als er een schaap 
wordt vermist, holt de herder terug. Hij is de enige 
van wie wordt verondersteld dat hij de weg terug 
ook wel zal vinden. Na enige tijd wordt de als 
verloren gewaande weer teruggebracht in de 
kudde. We kunnen nu weer verder.
Halverwege is een bankje neergezet. Even rust.
De koekjes en de snoepjes worden uitgepakt. Er 
zijn zelfs onbaatzuchtige medewandelaars die 
een thermoskan met koffie meezeulen en daarvan 
rijkelijk ronddelen. Bij het opbreken kijken wij goed 
in het rond. Niets vergeten, niets laten liggen en 
verder dan maar. Onze groep nadert steeds dichter 
het einddoel. Het komt in het zicht en wordt bereikt. 
Als wij daar staan en om ons heen kijken lijkt het 
of er geen enkele vooruitgang is geboekt. Wij zijn 
weer terug bij af.
Ons rest slechts de nazit in een naburig etablissement.

Jan Houkes

De deelnemers zijn:
Fieke van Berkom, Iris Hofland, Lilia 
Scheerder, Nina van de Ven, Bouke Bruins, 
Hester van Tongerlo, Marijn Dijkmeijer, 
Moniek Dams, Jip de Beer, ML.Wasiela en 
Katrein Breukers. 

Liesbeth Schreuder
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Ans Meerding en Johan Boogaards, klaar om uit te rukken met de Dierenambulance. 

“Door de intensieve omgang met paarden heb ik geleerd

wat ze bedoelen met hun gedrag binnen een groep.

Bij mensen werkt het net zo.”

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. 

Ans Meerding

Ons nieuwe AG-bestuurslid Ans Meerding 
(60 jaar) is van jongs af aan gewend hard 
te werken. “Thuis, in Helmond, hadden 
we een elektrotechnisch installatiebedrijf. 
Als kind heb ik vaak in de winkel 
gestaan en op het kantoor gewerkt. 
Vanaf mijn vijftiende legde mijn vader 
mij de jaarstukken voor. Het heeft me op 
financieel gebied een zakelijke instelling 
gegeven.”

Haar vader wilde niet dat zijn vier kinderen in de zaak zouden 
komen. Wel moesten ze allemaal, dus ook de meisjes, een 
beroep leren, want ze moesten voor zichzelf kunnen zorgen. 
“Best wel bijzonder voor die tijd”, kijkt Ans nu terug. 
“Tegen mij zei hij: ‘Je moet architect worden, echt iets voor 
jou’.” Niet zonder reden: de belangstelling voor techniek 
en tekenen zat er bij haar al vroeg in. “Mijn enige broertje 
kreeg heel mooie, grote blokken van mijn vader, die 
werktuigbouwkundige was. Degene die ermee speelde, was ik. 
Ze staan nu dan ook bij mij.”

In 1982 studeerde ze af aan de TU/e, 
als stedenbouwkundige én bouwkundige. 
Werk was er niet meteen beschikbaar 
in de recessie, maar na één jaar als 
filiaalhoudster van Lundia in Den Bosch 
te hebben gewerkt, kon ze eindelijk aan 
de slag bij een architectenbureau en 
vijf jaar later bij het ingenieursbureau 
Grontmij. Een pittige baan, terwijl er 
intussen twee zoons werden geboren en 
ze met haar man het huis in Eindhoven 
flink verbouwde. 
Na dertien jaar begon ze haar eigen 
stedenbouwkundig adviesbureau aan 
huis, ook om er genoeg te zijn voor haar 
tienerzonen. Daarbij was ze nog drie 
jaar deeltijd universitair docent aan de 
TU/e. “Tropenjaren”, noemt ze die tijd. 
“Jij kunt alles aan”, zei haar moeder 
altijd, maar toen zich ook nog een 
scheiding aandiende, raakte ze toch 
overspannen. “Ik ben heel idealistisch, 
wil alles ook heel goed doen, maar 
kwam erachter dat er grenzen zijn. Ik 
heb daardoor wel geleerd mijn werk 
strak te plannen, tot op de dag van 
vandaag. Daarbij speelt mee dat ik 
hoogsensitief ben: er komen bij mij extra 
veel prikkels binnen, met name als er 
veel mensen bij elkaar zijn. Dan moet ik 
op tijd rust nemen.”
Haar hooggevoeligheid kwam haar erg 
van pas bij haar werk, bijvoorbeeld 
tijdens inspraakavonden over 
centrumplannen voor gemeenten. Ze had 
een extra antenne voor de emoties van 
de insprekers en kon daar vervolgens 
adequaat op inspelen. 
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In het verlengde hiervan liggen tal van cursussen die ze volgde, 
onder andere gelaatkunde en lichaamstaal, Reiki, hondentaal 
en Paardenmaat. “Je leert jezelf heel goed kennen door de 
omgang met paarden.” Ook vele verre reizen, samen met 
echtgenoot en zakenpartner Niek Speller, verruimden in de 
loop der jaren haar kijk op de wereld. 
Nadat ze in 2013 officieel haar carrière had beëindigd 
en een paar jaar intensief voor haar ouders had gezorgd, 
besloot ze zich nuttig te gaan maken als vrijwilliger bij de 
Dierenambulance. Elke maandag staat ze met haar maatje 
Johan Boogaards paraat om gewonde of verdwaalde dieren 
in Zuidoost-Brabant op te halen. “Hoe een samenleving met 
dieren omgaat, zegt veel over het morele niveau ervan. De 
natuur zou onze leidraad moeten zijn, jammer dat we die al zo 
ver ontgroeid zijn.”
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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

De heer Th. Smits (Theo), Rosmalen

Mevrouw I. Swinkels-Meeuwisse (Ilse), Eindhoven

De heer T.J.N. Visser (Timo), Son,

Mevrouw M. Daamen (Marijke), Eindhoven

De heer T. Edelbroek (Tom), Eindhoven

Mevrouw Y.C.M.J. de Jong (Yvonne), Eindhoven

De heer L. Raemaekers (Louis), Eindhoven
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• Ontmoet goed gezelschap en maak nieuwe vrienden

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

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

• 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


