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Ten geleide
Sinds ik in de redactie van ’t gewAG zit ga ik
naar meer AG-activiteiten dan voorheen, ook
omdat ik tevens beeldredacteur ben. Terugkijkend op het afgelopen seizoen moet me van
het hart dat ik vaak blij verrast was door de
kwaliteit van deze activiteiten en het enthousiasme van de uitvoerenden. Ik heb hier al eerder
over de toppers van het afgelopen seizoen geschreven. Nog niet over de spetterende laatste
borrel, begin juli met gezellige en lekkere barbecue in de tuin van onze sociëteit en over de
Zomeravond met koor en Rederijkers, de dag
daarop. Ik verwijs u graag naar de betreffende
verslagen in dit gewAG en op de website.
Gelukkig is er bij de meeste van deze evenementen niet te klagen over belangstelling,
maar toch denk ik wel eens “de AG-leden die
er niet zijn, zouden eens moeten weten wat ze
missen.”
Ik hoop dat wij met onze verslagen en foto’s
alle leden naar tevredenheid op de hoogte houden van het uitgebreide programma. De redactie van ’t gewAG kan echter niet overal bij zijn

Wat is origineel?
Een lezer schreef ons “In ’t gewAG 16 stond
een column met de titel Niets is zeker, en zelfs
dat niet. Leuk bedacht, maar in België zag ik
onlangs op een huis een uithangbord met de
tekst Niets is geheel waar, en zelfs dat niet. Frederik van Eeden. Ik voeg een foto van het uithangbord hierbij.”
Als schrijver van de bewuste column moet ik
toegeven dat Frederik van Eeden mij behoorlijk
voor is geweest. Maar ik verkeer in ieder geval
in goed gezelschap.
Saillant is overigens dat op de foto onder het
betreffende bord een bord Privé Parking te zien
is, waarvan de autoriteit door het er boven geplaatste bord enigszins lijkt te worden gerelativeerd.
							
				
Jan Koppen

en als iemand van u zich geroepen voelt om te
schrijven over zijn of haar activiteit, dan stellen wij dat zeker op prijs. In onze vereniging
moet toch schrijverstalent aanwezig zijn, en
dan denk ik alleen nog maar aan de Rederijkers.
Nieuw is het prikbord op de website. Als u er
een boodschap op kwijt wilt, mail deze dan
naar webmaster@acadgen.nl. Let wel, dit
prikbord is niet bedoeld als vervanging van
Marktplaats.
Na een spetterend vorig seizoen begint het
nieuwe meteen alweer te spetteren met twee
ledenborrels met muziek! En zo gaat het door,
zoals u in deze en volgende gewAG-en uitvoerig wordt verteld. Ook aan het lustrum van
volgend jaar zullen we breeduit aandacht geven. Veel plezier op het AG.

Namens de Redactie
Michiel de Veer
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Van de voorzitter

Vakantiespreiding en alternatieve post
Er gaan stemmen
op om te stoppen
met de jaren geleden ingevoerde
vakantiespreiding
in
Nederland.
Noord-, middenen zuid Nederland
gaan op verschillende tijden op
vakantie met als
grote voordeel dat
het niet zo druk is
op de camping in
Frankrijk. Een nadeel is dat de Nederlandse economie in de maanden juni, juli en augustus een behoorlijk tandje
lager draait. Of je kunt je klanten niet bereiken, of
je leveranciers en je collega’s lijken enige weken
van de aardbodem verdwenen. Het is uw nieuwe
voorzitter opgevallen, dat ook de economie van
het AG in juni, juli en augustus op een laag pitje
staat en dat terwijl de sociëteit alleen maar in de
maand augustus gesloten is. Er zijn zelfs activiteiten die in mei hun seizoen al afsluiten. Dat is
jammer, want daarmee laten we een zesde deel
van het jaar de mogelijkheden van onze vereniging onbenut. Ik begrijp wel dat in deze maanden ook AG leden op vakantie gaan, maar toch

zeker niet iedereen. Voor de thuisblijvers zou
een activiteit best door kunnen gaan. Navraag
leert dat volgend jaar in 2010, de sociëteit weer
de hele maand augustus gesloten is. Mag ik alle
organisatoren van activiteiten vragen lekker door
te plannen tot en met juli. De ondernemerskring
heeft dit jaar al het goede voorbeeld gegeven.
Een ander onderwerp waarvoor ik alvast uw
aandacht vraag is het volgende. De agenda en
bijbehorende stukken voor de ledenvergadering
van 12 november a.s. zullen u dit keer ruim voor
de statutair vereiste termijn per elektronische
post worden toegezonden. Daar is niets mis mee
want elektronische post is ook post. Het stelt
het bestuur in staat meer tijd te besteden aan
de voorbereiding van de vergadering. Mocht
u nog niet in de gelegenheid zijn elektronische
post, tegenwoordig ook wel in goed Nederlands
‘e-mail’ genoemd, te ontvangen of heeft u te
kennen gegeven van het Academisch Genootschap geen e-mail te willen ontvangen dan verzoek ik u dringend dit te willen heroverwegen.
Bijkomend voordeel is dat onze penningmeester
flink op portokosten kan besparen. Degenen die
ik niet heb kunnen overtuigen kan ik gerust stellen. We zullen u de stukken per papieren post
laten bezorgen.
Richard de Groot

Van de tentoonstellingscommissie

Nieuwe tentoonstelling: Werken van Gerhard Gutruf
Opening tijdens de ledenborrel van 3 september
De eerste tentoonstelling van het nieuwe seizoen
brengt ons in aanraking met een kunstenaar van
internationaal niveau. U kunt kennismaken met
zijn schilderijen tekeningen, grafiek en kunsthistorisch onderzoek. Er is reeds in ’t gewAG
16 een aankondiging gepubliceerd. De tentoonstellingscommissie wil echter niet nalaten, u
nog eens op de expositie van werken van Gerhard Gutruf te attenderen. Naast de grote diversiteit aan eigen werk heeft Gerhard Gutruf ook

een prominente naam
in kunsthistorisch onderzoek, vooral met
betrekking tot het
werk van Vermeer.
Voor een goede oriëntatie vooraf: www.
gutruf.at. Tijdens de
opening zal Gerhard
Gutruf
aanwezig
zijn.
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Webspinsels:

e-mails, prikborden en unprecendented versatility
Onze webmaster heeft, met een beetje hulp,
een fijne nieuwe website geïntroduceerd. Ik
ben een regelmatige bezoeker van onze virtuele sociëteit. Leuk met al die wisselende foto’s,
hoewel dat wel veel van de capaciteit schijnt te
vragen. Al het digitale verkeer naar en van de
website vraagt een bepaald vermogen. Als het
allemaal te druk gaat worden, dan moeten we
extra betalen. Of zoiets. De webmaster zal dit
veel beter kunnen uitleggen, maar hij heeft mij
dit keer gevraagd om een webspinsel te schrijven en ik ben niet zo van de techniek.
Omgangsvormen
Waarom ik dit keer graag een webspinsel
schrijf, is om het eens te hebben over onze
digitale omgangsvormen in het e-mailverkeer.
Er moet mij iets van het hart. Ik vind het verschrikkelijk dat persoonlijke e-mails zomaar
worden doorgestuurd naar anderen. U kent
dat wel, in een onbewaakt moment schrijf je
een snelle reactie, omdat de vergadering alweer wordt verzet en wat is er nu weer aan de
hand, het zal wel weer een wijnproeverij zijn,
of een andere ‘belangrijkere’ afspraak en dat
voor de zoveelste keer, kortom echt aardig is
je reactie niet, maar goed, tegelijkertijd voeg
je wat nieuwe data toe voor een volgende
vergadering. De ontvanger ziet dat rijtje met
nieuwe data staan en stuurt het bericht meteen
door aan de andere vergaderaars. Ongecensureerd dus. Dat was toch niet de bedoeling. U
begrijpt vast wel, dat ik hier een bespreekbaar
voorbeeld heb gekozen. Het kan allemaal veel
erger.

Hergebruik
Met de brievenpost zou je er nooit aan gedacht
hebben om zoiets te doen. Ik heb in mijn studietijd weleens meegemaakt, dat een huisgenoot er een sport van maakte om enveloppen
te hergebruiken. Maar persoonlijke brieven
niet. Stel je voor dat je van een liefdesbrief de
achterkant zou gebruiken voor een sollicitatie.
Beetje overdreven voorbeeld, maar ik wil ook
een punt maken. Ik zou hier willen pleiten voor
een meer bewust doorstuurbeleid inzake
e-mails. Ook aan de kant van de verzender
ligt hier wel een verantwoordelijkheid. Je kunt
meer zeggen, dan schrijven. Als iets eenmaal
zwart op wit staat, kan de inhoud een totaal andere lading krijgen.
Van de webmaster
Omdat dit stukje vooral ook over het web moet
gaan, heb ik nog twee mededelingen van de
webmaster zelf. Eerst verwijs ik u namens hem
graag naar het digitale prikbord. Dat kunt u vinden onder het balkje met AG-info. De redactie
van ’t gewAG krijgt regelmatig een verzoek
om iets te plaatsen en dan kijken we of het
door, voor en in het AG is. Zo niet, dan moeten
we, soms helaas, weigeren. Daarom hebben we
nu een digitaal prikbord.
Verder hebben we ook een Engelse vlag op de
homepagina en als u die aanklikt, dan ziet u
daar ons AG in het Engels besproken. Het AG:
unprecendented versatility! Dat leest toch net
even anders. Ons zeer gewaardeerde oud-AGlid Antony Heywood is zo vriendelijk geweest
om voor ons de vertaling te verzorgen.
Liesbeth Schreuder
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Van de sociëteitscommissie

Een nieuw concept in ledenborrels
Nieuweledenborrel op 17 september en op 15 oktober.
NIEUW vanaf 17 september op elke derde donderdag van de maand introduceert de sociëteitscommissie de Nieuweledenborrel!
Onze nieuwe leden zijn belangrijk voor onze
vereniging, en het is dan ook cruciaal, dat zij
zich op hun gemak gaan voelen en in de vereniging integreren. Om dit te faciliteren richt
deze borrel zich specifiek op diegenen die kort
geleden lid zijn geworden, Uiteraard is elk lid
welkom om langs te komen en nieuwe leden
te leren kennen. Er zal in ieder geval altijd een
aantal leden van de sociëteitscommissie en/of
het bestuur aanwezig zijn. Verder is de intentie
om tijdens elke borrel een korte presentatie van
een ondervereniging te laten verzorgen, zodat
de nieuwe leden bekend raken met de mogelijkheden binnen het AG.
De borrel duurt van half zes tot zeven uur.
Naderhand is er, zoals elke avond, de mogelijkheid om in de sociëteit een maaltijd te nuttigen.

Overigens realiseren we ons dat deze borrel een
betere naam verdient. Wie bedenkt deze? De
sociëteitscommissie looft een prijs uit voor de
meest creatieve oplossing!

Eten op de sociëteit
Zoals wellicht onvoldoende bekend kan men
op het AG al vanaf € 12,50 voortreffelijk
eten. In overleg zijn er allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld:
• het inloopmenu, een ‘internationale’ schotel, meestal een eenpansgerecht, voor
€ 12,50
• de dagschotel, meestal ‘Hollands’ met
vlees of vis, aardappelen, warme groenten
en salade voor € 16.50

• e en dagmenu, bestaande uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht
voor € 22,50
• een culinair menu voor meerdere personen, aangepast aan de wensen.
Het verdient aanbeveling (en dit geldt zeker
voor de speciale maaltijden na de ledenborrels) om in alle gevallen een reservering en
wensen door te geven vóór 12.00 uur op de
voorgaande dag.
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Natuurlijk gaan we ook door met de ‘gewone’ ledenborrels.
Dit kunt u verwachten op de eerste twee ledenborrels van het nieuwe seizoen:
Donderdag 3 september:
‘Een avond in Spaanse sferen’
Nu bijna iedereen terug is van vakantie, schijnt
hopelijk bij ons nog de zon en kunnen we in de
tuin genieten van een mooie septemberavond.
Voorzitter Richard de Groot zal het nieuwe
verenigingsjaar inluiden met een zonnige vooruitblik op komende gebeurtenissen en verwachtingen. Een van de goede redenen om op deze
ledenborrel aanwezig te zijn. Een andere is om
te zien hoe de Spaanse studentenmuziekgroep
La Tuniña deze namiddag op een enthousiaste
wijze muzikaal komt omlijsten.
Verder vindt na het voorstellen van nieuwe leden de opening van de nieuwe tentoonstelling
plaats. Deze biedt een beknopt overzicht van
werken van de internationaal bekende Oostenrijkse kunstenaar prof. Gerhard Gutruf, die op
deze avond ook aanwezig zal zijn.
Na de borrel wordt in het kader van de vakantie
afsluiting voor € 20,00 een zomers buffet geserveerd met culinaire herinneringen uit Spanje.

Donderdag 1 oktober:
‘Wijn en mosselen’
Oktober is de maand van de wijn, maar ook van
de mosselen. Dus houden we een vissersfeest,
dat opgeluisterd zal worden met liedjes passend
bij zo’n feest door zangeres Carla Esselman
met accordeonbegeleiding van onze visliefhebbende webmaster Harald Ihle.
Na het voorstellen van nieuwe leden zal men
zich voor € 19,50 tegoed kunnen doen aan een
verrukkelijke mosselmaaltijd (Voor wie hier
niet tegen kan zorgt het AG bij tijdige opgave
voor een lekker alternatief!).
Engel Hoefgeest
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AG 2.0

Het Kloppend Hart
Onderzoek door Hoge Hotelschool Maastricht
“The future shall be different from the past”,
zeggen de Engelsen. Dat geldt ook voor het
AG!
Het AG 2.0-team heeft zich afgevraagd hoe het
‘AG van de Toekomst’ er dan wel uit zou moeten zien. Wat moet blijven en wat moet, gezien
tegen de achtergrond van het steeds belangrijker wordende Groot Eindhoven, veranderen?
Daarom worden er een aantal kerngebieden
onder de loep genomen: de ledenwerving en
de zorg voor nieuwe leden, het activiteitenprogramma en vooral de spraakmakende accenten
daarvan, de bijbehorende pr en de ambiance
van onze sociëteit. Dit artikel gaat verder over
het laatste aspect: onze AG-sociëteit, het gebouw, de faciliteiten en het restaurant.
Het Kloppend Hart
Volgens AG 2.0 dient de sociëteit met alles wat
daar gebeurt het voelbare, zichtbare en gastvrije kloppende hart van onze vereniging te
zijn (of weer te worden). Zij mag niet slechts
een overloop zijn tussen verschillende ruimtes waar commissieactiviteiten plaatsvinden.
In tegendeel: zij moet een centrale plaats innemen, een trefpunt en een rustpunt zijn en
een gezellige sfeer bieden in een stijlvolle attractieve omgeving, kortom een aantrekkelijke
ontmoetingsplek. Een adequate ambiance en
kwaliteit van de sociëteit vormen een conditio
sine qua non voor een ‘AG van de toekomst’.
Nu komt de grote vraag: Welke aanpassingen
zijn dan wenselijk en uitvoerbaar? Om die te
kunnen beantwoorden heeft het bestuur een
onderzoeksopdracht aan de Hoge Hotelschool
Maastricht gegeven. Het onderzoeksproject
draagt de naam Het Kloppend Hart.
Eigentijds
De opdracht luidt: Het doen van voorstellen
die zullen leiden tot een eigentijdse sociëteit
in de meest ruime zin, passend bij de gewenste

eindsituatie. Hierbij is te denken aan de meest
geëigende structuur qua management, exploitatie, financiële administratie en horecaoperatie, de uitstraling, indeling en inrichting van
het gebouw en met name de sociëteitsruimte,
het uitvoeren van een leden tevredenheidonderzoek ter ondersteuning van het advies en
tenslotte een benchmark met de organisatieen exploitatievormen van andere vergelijkbare
sociëteiten. Het uiteindelijke doel is het AG
een bloeiende, eigentijdse vereniging te laten
zijn, waar jongere en oudere generaties zich
thuis voelen.
Afstudeeropdracht
Het project zal uitgevoerd worden als afstudeeropdracht door een multidisciplinair team
van zes studenten. Deze projectgroep functioneert naar het bestuur van het AG als een
extern adviseur, met de daarbij behorende
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en autonome positie. Het project start begin september en zal eind januari zijn afgerond. De
studenten hebben hun kantoor in Maastricht
maar zullen regelmatig in de sociëteit zijn om
het AG te leren kennen.
De uitvoering van het project verloopt in drie
fasen:
1. oriëntatiefase, ter verdere aanscherping van
de opdracht, duur drie weken
2. onderzoek- en oplossingsfase
3. eindrapportage, evaluatie en presentatie in
januari 2010
Het is onze intentie om u regelmatig te informeren over de voortgang van Het Kloppend
Hart.
Paul Grol
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Initiatief van een AG-lid

Benefietconcert voor een Weeshuis in Roemenië
Maandag 14 september, 20:00 uur in de Meerlezaal
Spetterende muziekavond op het AG
Twee Roemeense solisten van wereldklasse bezorgen u een onvergetelijke avond.
Het duo Petre Pandelescu (piano) en Vasile Raducu (panfluit) spelen melodieën van alle tijden
en nemen u met hun volksmuziek mee naar
oude en hedendaagse culturen. Voor de ervaren
liefhebber een avond die niet gemist mag worden, voor anderen een nieuwe ontdekking die
naar meer zal smaken.
Petre Pandelescu, piano
Hij werd geboren in 1986 in een muzikale familie. Zijn grootvader, een legende in Roemenië,
liet meer dan 500 werken na. Zijn vader, een
meester op de accordeon, ontdekte in zijn tienjarige zoon een bijzonder muzikaal talent. Al
snel overtrof de jongen iedereen op de piano en
won hij vele prijzen. Op dertien jarige leeftijd
speelde hij voor volle zalen in Duitsland. Deze
ervaring deed hem besluiten om in Duitsland
te gaan studeren. Zijn professor aan het conservatorium, Constantin Nitu, weet met zekerheid
van dit begaafde wonderkind te vertellen: “Van
hem zullen we nog veel horen.”
Vasile Raducu, panfluit
Ook deze solist van wereldklasse komt uit Roemenië. Met zijn onvergelijkbare techniek en
briljant repertoire weet hij iedere toehoorder te

Petre Pandelescu

boeien. Een muzikant die met zijn uitzonderlijke klasse, een virtuoze élégance maar voornamelijk met zijn bijzonder talent, een heel eigen
techniek heeft ontwikkeld.
Het Weeshuis, Stichting DAVOR
De opbrengst van het benefietconcert zal geheel
ten goede komen aan een weeshuis in Roemenië, 20 km. buiten de stad Sibiu.
Dit weeshuis staat onder leiding van het echtpaar
Henk en Ioana Muller. Ioana is van oorsprong
psychologe, pedagoge en verpleegkundige en
Henk een voormalig zelfstandig ondernemer.
Henk, afkomstig uit Veendam, is oprichter en
voorzitter van Stichting DAVOR (www.davor.nl).
Naast de eigen kinderen van het gezin Muller
verblijven er nu vijftien kinderen in het tehuis.
Er is ook al een aantal wezen die, na hun verblijf in het weeshuis, een eigen leven heeft kunnen opbouwen.
Donatie
Voor dit bijzonder concert wordt een bijdrage
van minimaal € 10,- gevraagd. Betaling bij
binnenkomst.
De initiator staat garant voor een eventueel tekort. Hij hoopt dan ook op veel bezoekers!
Heinz Klamet

Vasile Raducu
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Van de muziekcommissie

Zomerstemming met Stemmen
Gehoord op 3 juli, in de Meerlezaal
Het was een tropische zomeravond, die derde juli
toen in het AG de zomerse stemmen klonken in
het kader van Zomerstemming met Stemmen met
als gastheren en gastvrouwen het AG Koor, de
Rederijkerskamer AGeratum en het Kamerkoor
Weert. In een ontspannen sfeer werd een uitgebreid en verrassend programma gepresenteerd,
op een onverwacht hoog niveau. De zaal was
met circa 60 toehoorders goed gevuld en iedereen heeft kunnen genieten. Het weer, de sfeer, de
tuin en de sociëteit en een drankje erbij lokten tot
uitgebreide nabeschouwingen.
Wat te denken van de zo karakteristieke Franse sfeer in de liederen van Paul Hindemith, zo
prachtig neergezet door de zes leden van het
Kamerkoor Weert; dat is poëzie en muziek ineen. Maar ook het moderne genre van Alexander
Voormolen en Morten Lauridsen werd gecon-

centreerd en met grote muzikale precisie vertolkt. Het applaus was overvloedig en ten volle
verdiend. Onze Rederijkers lieten de sonnetten
en madrigalen klinken als een klok. Spelen met
taal, verhalen, vertalen en dichten; het is hen
toevertrouwd. Verrassend was het gedicht van
Clement Marot, regels van drie woorden strikt in
metrum en rijm, schijnbaar helemaal toegesneden op de Franse taal. De Rederijkers lieten in
twee afzonderlijke vertalingen horen dat hetzelfde ook in de Nederlandse taal mogelijk is. Ook
het eigen werk viel bij het publiek bijzonder in
de smaak. Het AG Koor liet zich, met zeventien
zangers, van haar beste kant horen in de liederen
van Johannes Brahms en Felix Mendelssohn, à
capella. Zeker niet de minste uitdaging! Het is
inspirerend om te horen hoezeer Annelies Willemse het koor tot steeds betere prestaties weet
te bewegen: de zuiverheid, de samenzang, de
dynamiek en de klank gaan voortdurend crescendo. De koorleden krijgen steeds meer plezier in het musiceren, en de toehoorders krijgen
steeds plezier in het luisteren.
Het was een heerlijke avond, die Zomeravond!
Roland Huijgen

Van de muziekcommissie

Concert door het AG koor
samen met het koor Alauda Vocalis uit Eindhoven
Zondag 18 oktober 20.15 uur
in het kerkje aan de Fazantlaan
Gesterkt door het succesvolle optreden op 3 juli
jl. bereidt het koor weer een avondvullend programma voor en we verwachten wederom een
grote belangstelling.
Het programma wordt later definitief bekend
gemaakt, maar zeker zullen werken van Camille
Saint-Seans, Brahms en Mendelssohn ten gehore
worden gebracht.
De uitvoering zal plaatsvinden in het kerkje aan
de Fazantlaan, achter het AG.

Mocht u, lezer dezes, een aanvechting krijgen
om met uw welluidende stem mede bij te dragen aan dit steeds enthousiaster wordende gezelschap, aarzelt niet om u aan te melden bij:
Thea Schellekens-van Haren, tel. 040-2452930,
e-mail thea.vanharen@onsneteindhoven.nl of
Bram Busschers, tel. 0492 661640, e-mail abusschers@kpnplanet.nl
Bram Busschers
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Barbecue AG op 2 juli 2009
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sept. - okt.

Agenda
DOORLOPENDE ACTIVITEITEN
Vrij bridgen
Elke woensdagavond vrij bridgen voor iedereen. Een vaste partner is niet nodig! Wel graag
aanmelden vóór dinsdag 12.00 uur bij Ria Holleman, 0499-473008, vrij-bridge@acadgen.nl
Sociëteit, nader te bepalen ruimte   19:45 uur

 ot slot wordt voor de vakantieherinneringen
T
voor € 20,00 een zomers buffet geserveerd
met als thema Een avond in Spaanse sferen.
Aanmelden hiervoor aan de bar vóór woensdag 2 september 12.00 uur (040-2434808).
Sociëteitszaal
17:30 uur
di. 8 september - Bridgeclub 1

AG-koor
	Elke woensdagavond repetitie onder leiding
van Annelies Willemse. Aanmelding kan
door gewoon te komen, maar ook bij Thea
Schellekens, 040-2452930, koor@acadgen.nl
of bij Bram Busschers, 0492-661640,
muziek@acadgen.nl
Meerlezaal
20:15 uur

SEPTEMBER 2009
do. 3 september - Ledenborrel
I n Spaanse sferen
Iedereen terug van vakantie!? Hopelijk schijnt
ook bij ons nog de zon en kan de voorzitter
het nieuwe verenigingsjaar inluiden met een
zonnige vooruitblik op komende gebeurtenissen. De Spaanse studentenmuziekgroep
La Tuniña zal dit op een enthousiaste wijze
muzikaal omlijsten. Na het voorstellen van de
nieuwe leden vindt de opening van de nieuwe
tentoonstelling plaats. Deze biedt een beknopt
overzicht van werken van de internationaal
bekende Oostenrijkse kunstenaar prof. Gerhard Gutruf, die op deze avond ook aanwezig
zal zijn. Geëxposeerd worden schilderijen,
tekeningen en grafisch werk. Ook zullen een
aantal nieuwe onderzoekresultaten over het
werk van Vermeer worden gepresenteerd, die
nog dit jaar in het Kunsthistorisch Museum
te Wenen zullen worden gepubliceerd. Voor
meer informatie zie blz. 5 van ‘t gewAG 16,
blz. 7 van ’t gewAG 17 of surf naar de webpagina van de Tentoonstellingscommissie.

 eiding: Marianne de Bever, 040-2261270
L
en Marijke de Haan, 040-2115215
bridge@acadgen.nl. Indien u verhinderd bent
graag tijdig afmelden.
Haardkamer
19:30 uur
wo. 9 september - Filosofie: Groep Willemsen
Filosofie en Levenskunst
Balkonkamer

20:00 uur

do. 10 september - Debat (niet bevestigd)
Debatteren op eigen kracht.
	Nieuwsgierig? Kom gerust langs. Opgeven
voor het pre-debatdiner (19.00 uur) bij Ed
Verstijnen, debat-diner@acadgen.nl
Haardkamer
20:00 uur
do. 10 september Filosofie: Darwincursus (Slurink 2)
	Evolutie en Psychologie
Balkonkamer

20:00 uur

ma. 14 september - Muziek
Benefietconcert voor Roemenië
	Spetterende muziekavond met piano en panfluit, ten behoeve van een Weeshuis in Roemenië, door twee Roemeense solisten van
wereldklasse, Petre Pandelescu (piano) en
Vasile Raducu (panfluit).
Zie blz. 9 van ’t gewAG 17.
Toegangsprijs minimaal € 10,00.
Meerlezaal
20:00 uur

di. 15 september - Bridgeclub 2
 eiding: Ineke de Vries, 040-2569424 en
L
Leida Brouwers, 040-2463058,
bridge@acadgen.nl. Indien u verhinderd bent   
graag tijdig afmelden.
Haardkamer
19:30 uur
di. 15 september - Ondernemerskring
Voor alle AG-leden
Alexander Bulthuis, de zoon van AG-kok
Mark, vertelt over zijn stage in Afrika.
Alexander heeft een bijzonder verhaal want
hij heeft een lichamelijke handicap. Toch
mocht hij met ondersteuning van Buitenlandse Zaken voor een maand naar Oeganda
om het welzijn van gehandicapten daar te
bevorderen. Hij heeft geholpen met het opknappen van gebouwen en het repareren van
pc’s en het instrueren van pc-gebruikers. Als
tegenprestatie voor het kunnen meedoen aan
deze stage moet hij zijn verhaal kwijt aan 150
mensen. Wij helpen hem graag een handje.
Komt u ook? Meer info op www.behod.org.
Haardkamer
20:00 uur
di. 15 september Volksuniversiteit Eindhoven
	Klassieke wereldbeelden: waar begint Europa?, lezing door dr. P.H.J.T. Ververgaert over
de vraag waar de scheidingen tussen Europa,
Azië en Afrika vandaan komen.
	Toegang voor AG-leden gratis. Vrienden van
de VU hebben tot 19:45 uur voorrang.
Meerlezaal
20:00 uur
do. 17 september - Nieuweledenborrel
 e eerste Nieuweledenborrel (niet de definiD
tieve naam) onder auspiciën van de sociëteitscommissie speciaal voor diegenen die recentelijk lid zijn geworden en elkaar en andere
leden beter willen leren kennen.
Aansluitend is er de mogelijkheid een maaltijd te genieten. Aanmelden hiervoor aan de
bar vóór woensdag 16 september 12.00 uur
(tel. 040-2434808).
Sociëteitszaal
17:30 uur

do. 17 september - Filosofie: Groep Slurink 1
Evolutietheorie van Sarah Hrdy
Balkonkamer

20:00 uur

do. 24 september - Debat (niet bevestigd)
Debatavond met trainer
	Nieuwsgierig? Kom gerust langs. Opgeven
voor het pre-debatdiner (19.00 uur) bij Ed
Verstijnen, e-mail debat-diner@acadgen.nl
Haardkamer
20:00 uur
vr. 25 september - Filmhuis
The Ladykillers (1955)
Een hilarische film over een dievenbende met
Alec Guinness in de hoofdrol. Voor meer informatie zie blz. 19 van ‘t gewAG 17 of surf
naar de webpagina van het Filmhuis.
Haardkamer
20:30 uur
zo. 27 september - Wandelen
Wandeling rond Eindhoven
	Iedere vierde zondag van de maand wordt ca.
10 kilometer gewandeld in een mooi gebied.
Na afloop een gezellige nazit.
Inlichtingen bij Ton Wijkman, 040-2445032,
wandelen@acadgen.nl
Parkeerplaats AG
10:00 uur
di. 29 september Volksuniversiteit Eindhoven
	China: verleden, heden en toekomst, lezing
door Jan van der Putten. Hij   was gedurende 35 jaar buitenlandcorrespondent, o.a. in
China. In 2003 richtte hij “Eyes on China” op
(www.janvanderputten.com en  www.eyesonchina.com).
	Toegang voor AG-leden gratis. Vrienden van
de VU hebben tot 19:45 uur voorrang.
Meerlezaal		
20:00 uur

OKTOBER 2009
do. 1 oktober - Ledenborrel
Vissersfeest
Oktober is de maand van de wijn, maar ook
van de mosselen. Dus houden we een vissersfeest, dat opgeluisterd zal worden met liedjes
passend bij zo’n feest door zangeres Carla Esselman met accordeonbegeleiding van onze
visliefhebbende webmaster Harald Ihle.
Na het voorstellen van nieuwe leden zal men
zich voor € 19,50 te goed kunnen doen aan
een verrukkelijke mosselmaaltijd (Voor wie
hier niet tegen kan zorgt het AG bij tijdige
opgave voor een lekker alternatief!).
Aanmelden hiervoor aan de bar vóór woensdag 30 september om 12.00 uur (tel. 0402434808).
Sociëteitszaal
17:30 uur
do. 1 oktober - Eindhoven op het AG
 hijs Torreman, directeur van de Openbare
T
Bibliotheek Eindhoven
Hoe moet een eigentijdse bibliotheek functioneren in een moderne stad die een brainport
wil zijn?
	Ga voor informatie naar de webpagina van
‘Eindhoven op het AG’ of zie blz. 14 van ‘t
gewAG 17.
Meerlezaal		
20:30 uur
ma. 5 oktober - Filosofie: Groep Vergeer
Heidegger: Grondig Denken
Balkonkamer

20:00 uur

di. 6 oktober - Literaire Kring
Niels Bokhove over Kafka
Lezing over de Duitstalig-joodse schrijver
Franz Kafka door de filosoof, literatuurhistoricus en Kafka-kenner Niels Bokhove.
Leden van de AG Literaire Kring hebben,
bij voorkeur in het Duits, De Gedaanteverwisseling en Het Vonnis gelezen.Vragen over
deze verhalen kunnen zij voorafgaand aan de

lezing aan Niels Bokhove stellen. Voor meer
informatie zie blz. 16 van ‘t gewAG 17 of op
de webpagina van de Literaire Kring
De lezing is toegankelijk voor alle AG-leden.
Haardkamer
20:00 uur
wo. 7 oktober - Filosofie: Groep Ransdorp
Taoïstische filosofie
Balkonkamer

20:00 uur

di. 13 oktober - Bridgeclub 1
 eiding Marianne de Bever, 040-2261270 en
L
Marijke de Haan, 040-2115215,
bridge@acadgen.nl
Indien u verhinderd bent graag tijdig
afmelden.
Haardkamer
19:30 uur
wo. 14 oktober - Filosofie: Groep Willemsen
Filosofie en Levenskunst
Balkonkamer

20:00 uur

do. 15 oktober - Nieuweledenborrel
	Borrel onder auspiciën van de sociëteitscommissie, speciaal voor diegenen die recentelijk
lid zijn geworden en elkaar en andere leden
beter willen leren kennen.
Aansluitend is er de mogelijkheid een maaltijd te genieten. Aanmelden hiervoor aan de
bar vóór woensdag 14 oktober om 12.00 uur
(tel. 040-2434808).
Sociëteitszaal
17:30 uur
do. 15 oktober - Filosofie: Darwincursus (Slurink 2)
Evolutie en Psychologie
Balkonkamer

20:00 uur

vr. 16 oktober - Volksuniversiteit Eindhoven
Over gletsjers, ijskappen en zeeniveau
	Lezing met beelden door prof. dr. J. Oerlemans.
	Toegang voor AG-leden gratis. Vrienden van
de VU hebben tot 19:45 uur voorrang.
Meerlezaal
20:00 uur

vr. 30 oktober - Filmhuis

zo. 18 oktober - Muziekcommissie
Concert AG-koor
Concert door het AG-koor samen met het koor
Alauda Vocalis uit Eindhoven
Gesterkt door het succesvolle optreden op 3
juli j.l. bereidt het koor weer een avondvullend programma voor en we verwachten ook
nu een grote belangstelling. Het programma
wordt t.z.t. definitief bekend gemaakt. Zie ‘t
gewAG blz. 10 of de webpagina van Muziek
en Muziektheater.
Kerkje aan de Fazantlaan
20:15 uur
di. 20 oktober - Bridgeclub 2
Leiding Ineke de Vries, 040-2569424 en
Leida Brouwers, 040-2463058,
bridge@acadgen.nl. Indien u verhinderd bent
graag tijdig afmelden.
Haardkamer
19:30 uur
di. 20 oktober - Ondernemerskring
Informatie bij Theo Maertens, 0492-432112 of
Conny Kentgens, 06-51825026, of mail naar
ondernemers@acadgen.nl
Studiekamer
20:00 uur
do. 22 oktober - Filosofie: Groep Slurink 1
Evolutietheorie van Sarah Hrdy
Balkonkamer

20:00 uur

zo. 25 oktober - Wandelen
Wandeling rond Eindhoven
	Iedere vierde zondag van de maand wordt ca.
10 kilometer gewandeld in een mooi gebied.
Na afloop een gezellige nazit.
Inlichtingen bij Ton Wijkman, 040-2445032,
wandelen@acadgen.nl
Parkeerplaats AG
10:00 uur

One Flew over the Cuckoo’s Nest
(VS, 1975)
Een schokkende film over een psychiatrische inrichting die veel heeft
bijgedragen tot verbetering van
de psychiatrische zorg. Met Jack
Nicholson. Voor meer informatie zie
blz. 19 van ‘t gewAG nummer 17
op surf naar de webpagina van het
Filmhuis. N.B. Deze film was eerder
gepland op 28 augustus.
Haardkamer
20:30 uur

NOVEMBER 2009
do. 12 november Algemene Ledenvergadering
	Om alvast in uw agenda te noteren!
De agenda en bijbehorende stukken voor de ledenvergadering van
12 november a.s. zullen u dit keer
ruim op tijd per elektronische post
worden toegezonden. Daar is niets
mis mee want elektronische post is
ook post en spaart bovendien tijd en
geld.
Dus als u niet principieel tegen
e-mail bent registreer dan uw
e-mailadres op de AG-website!
Meerlezaal
20:00 uur
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Eindhoven op het AG

Thijs Torreman, directeur van de Bibliotheek Eindhoven
Donderdag 1 oktober, 20:30 uur, Meerlezaal
Het AG en de bibliotheek vanuit een ver
verleden
Bij de inrichting van
het eerste sociëteitsgebouw van het AG, het
inmiddels verdwenen
Huize Balkwiel aan
de Ten Hagestraat nr.
1, werd onder andere
rekening gehouden met een zo rustig mogelijk
gelegen eigen bibliotheek. Deze ‘leeskamer’
heeft inderdaad bestaan maar ging in december
1949 al dicht, hoewel er in dat jaar nog 200 gulden voor een bibliotheek was uitgetrokken. Met
leden van zoveel disciplines bleek de keuze van
boeken ook wel erg moeilijk te zijn. Sindsdien
heeft het AG zich beperkt tot tijdschriften maar
het verlangen naar meer is nooit helemaal verloren geraakt.
Gelukkig biedt Eindhoven nu een bibliotheek
met veel filialen en in de binnenstad een centrale vestiging in steeds mooiere gebouwen.
Van het Catharinaplein, via de Piazza naar de
prachtig gerenoveerde Witte Dame. Oases in de
stad, zeker ook voor AG-leden.
De vernieuwde bibliotheek
Niet alleen de huisstijl - van buiten wordt de
aandacht getrokken door een groot aantal rode
letters B op de bibliotheekramen van de Witte
Dame - ook het interieur is in de zomer van
2008 aangepast aan de nieuwe trends op bibliotheekgebied.
Maar dat beperkt zich nog maar tot het uiterlijk.
Wat moeten wij tegenwoordig van een bibliotheek verwachten? De tijd van alleen maar boeken in eindeloos lange rijen kasten, waartussen
ouderwetse biepmiepen dwalen, blijkt wel een
beetje voorbij te zijn. Gevaar voor ‘ontlezing’
dreigt en tegelijkertijd is er grote belangstelling
voor alle nieuwe media. Rigoureuze verande-

ringen voor een bibliotheek zijn nodig om zinvol te overleven. En met activiteiten als Biep
me up wordt ook de jeugd naar de bibliotheek
getrokken. De hedendaagse bibliotheek, de
grootste culturele organisatie van de gemeente,
is nu aan het uitgroeien tot een innovatief cultuur- en kenniscentrum.
Een vernieuwende leiding
Sinds juli 2007 is drs. Thijs Torreman(1963) directeur van de Bibliotheek Eindhoven. Als een
directeur van de vernieuwing kan hij worden
gekenmerkt.
Hij komt niet voort uit de boekenwereld. Na
studies economie en hbo toerisme werd hij
docent hbo en manager/directeur in zorg en
welzijn, onder andere van Thermiek, een grote
welzijnsorganisatie in Rotterdam. Kortom, hij
kan bibliotheekperikelen vanuit velerlei gezichtspunten benaderen. Niet iedereen heeft
hem dat altijd in dank afgenomen en sommigen
beweerden de nieuwe koers als een ramkoers
te ervaren. Maar na aanvangsproblemen begint
het nieuwe beleid duidelijk aan te slaan. Het
aantal uitleningen, leden en bezoekers is stijgende.
Hoofdpunten van dit beleid zijn: meer kennis
en cultuur, bijdragen aan persoonlijke bredere
ontwikkeling, reageren op vragen van de klanten, lezingen en excursies organiseren. En daarbij zijn de nieuwe technologieën zoals het Eboek onontbeerlijk. De bibliotheek in de Witte
Dame heeft voor studenten al 60 werkplekken
met computer en internet.
Ook worden er relaties met de buren in de Witte
Dame, zoals Krabbedans en MU, en met allerlei
andere activiteiten aangegaan. Driemaandelijks
komt een uitgebreid programma uit.
Veel meer hierover kunt u van Thijs Torreman
zelf horen op 1 oktober waarbij u allemaal zeer
welkom bent.
Ben Bolomey
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Het AG-Lustrumboek in 2010
Het reactieteam voor het Lustrumboek, dat
volgens het voornemen omstreeks 6 april
2010 zal verschijnen, wil u graag op de hoogte houden van de voortgang. In mei jl. zijn
alle activiteitengroepen met een AG-signatuur aangeschreven om ieder met een actuele
bijdrage één bladzijde in het boek te vullen.
U hebt daar al over kunnen lezen in ’t gewAG
15.
Bij het doorspitten van ons Archief, oude GewAGen en Convocaten in de periode na het
vorige lustrumboek van 1995, bleken wel
ruim 50 groeperingen van allerlei soort en
formaat zich in het AG min of meer ijverig te
hebben geweerd. En dan hopen wij nog maar
dat we er geen hebben vergeten.
Als iemand denkt dat wij zijn activiteit hebben overgeslagen dan vragen wij dan ook of
zij/hij direct contact opneemt met het redactieteam, lupu@acadgen.nl of met één van de
teamleden. Want wij zouden niets en niemand
willen missen.
Als het volgende gewAG eind oktober uitkomt hopen we alle bijdragen ontvangen te hebben. De eerste stukjes
beginnen nu al binnen te
druppelen. Voor ons een
spannende periode om te
zien hoe de leden op eigen, vaak ludieke, wijze
bezig zijn geweest en
wat zich er allemaal
op het AG, gemerkt of
ongemerkt, heeft afgespeeld.
Dát eens allemaal bij elkaar te zien kan
ook inspiratie opleveren voor de volgende
jaren, misschien zelfs door te zien wat nog
beter zou kunnen of wat er nog helemaal niét
gebeurde.
Wat betreft de lengte van de artikelen hebben
wij gedacht aan Churchill die geen berichten
langer dan één bladzijde wenste te ontvangen

en te lezen, maar ook aan Multatuli die zich
eens excuseert: ”Vandaag heb ik geen tijd om
kort te zijn.” Elk stukje zou zo moeten zijn
dat men aan het eind denkt: “daar zou ik wel
meer van willen horen”, en dan natuurlijk tot
actie over gaat. Dan hebben we één van onze
doelen bereikt.
Wij hopen dat de afbeeldingen u veel inspiratie geven.
Het redactieteam, Liesbeth Schreuder,
Ben Bolomey en Fred van Keulen,
lupu@acadgen.nl
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Literaire Kring

‘De gedaanteverwisseling’ en ‘Het vonnis’
Dinsdag 6 oktober, 20:00 uur, Haardkamer
Raadselachtig en daardoor fascinerend. Zo staat
het werk van de Praagse schrijver Franz Kafka
te boek in de wereldliteratuur, bij zijn lezers en
bij zijn vorsers. Dit beeld is vooral bepaald door
een paar van zijn werken Der Prozess en Die
Verwandlung en, in mindere mate, Das Urteil
en Das Schloβ. Tweemaal een roman en tweemaal een novelle. Om het overzichtelijk te houden zullen Die Verwandlung en Das Urteil in
deze lezing centraal staan. Hoe ontstonden deze
werken, wat gebeurde ermee en wat wilde de
schrijver er mogelijk mee uitdrukken?
Dit is de kern van de inleiding vanavond door
filosoof, literatuurhistoricus en Kafka-kenner
Niels Bokhove, hoofdoprichter en oud-voorzitter van de Kafka-kring Nederland, over de
Duitstalige joodse schrijver Franz Kafka. Ter
inleiding zal hij een kort overzicht van Kafka’s
leven en werk en ook de invloed van dat werk
geven. Daarbij zullen beelden van Kafka’s leven en werk, enkele fragmenten uit opnames

Niels Bokhove

Kafka

van voordrachten door bekende acteurs en een
aantal bijzondere uitgaven van en over Kafka’s
werk gebruikt worden.
Leden van de AG Literaire Kring hebben dan,
bij voorkeur in het Duits, gelezen Die Verwandlung (de gedaanteverwisseling) en Das
Urteil (het vonnis). Vragen over deze verhalen
hebben zij voorafgaand aan de lezing aan Niels
Bokhove kunnen stellen.
Deze lezing is voor alle AG-leden toegankelijk.

Kom kennismaken met…

Het afgelopen seizoen 2008-2009 en het komende seizoen 2009-2010.
In het vorige seizoen hebben we kunnen genieten van zeer, meer en minder bekende schrijvers
van fictie, factie en gedichten. Het lijstje van de
negen sprekers (en spreeksters) roept wellicht
bij u goede herinneringen op aan cultureel interessante zaterdagmiddagen in een goede sfeer
en anders hopen wij, dat bij u enige spijt opkomt omdat u echt wat heeft gemist. Om deze
gevoelens nog te voorzien van een feitelijke basis, volgt hieronder het sprekerslijstje van het
afgelopen seizoen 2008-2009:
20 september: H. Bernlef;  18 oktober:  H.H. ter
Balkt;   15 november: Floris Cohen;   24 januari: Herman Franke;   28 februari: Gerda Meijerink;   28 maart: Doeschka Meijsing;   25 april:
Douwe Draaisma;   16 mei Judith Koelemeijer;   
20 juni Ricus van de Coevering.

Ook in het komende seizoen hebben wij weer
een aantrekkelijk programma voor u samengesteld. De vaste bezoekers van onze zaterdagmiddagen weten, dat wij dan een handig seizoensprogrammalijstje uitdelen. Maar voor alle
zekerheid en ter stimulering van uw aanwezigheid, geef ik hier het programma 2009-2010:
26 september: Suzanna Jansen; 24 oktober: Gerbrand Bakker; 28 november: Anneke Brassinga;
16 januari: Willem Jan Otten; 27 februari: Kees
van Beijnum; 27 maart: Willem van Toorn; 24
april: Elsbeth Etty; 29 mei: Joosje Lakmaker; 26
juni: Jan Blokker jr. Opnieuw dus fictie, factie
en gedichten.  Tot ziens op onze zaterdagmiddagen, namens het Impresariaat,                        
			
Jan Simons, voorzitter
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Kom kennismaken met...

Suzanna Jansen
Zaterdag 26 september, 17:00-19:00 uur
Geboren in Amsterdam in
1964, volgde zij eerst een
balletopleiding van 19831985. Daarna een studie
Communicatie aan de
HEAO Utrecht. Zij was
projectleider bij een marketing- en mediabedrijf en
in de jaren negentig nauw
betrokken bij de oprichting van Independent Media van uitgever Derk Sauer in Moskou. Voor dit
bedrijf werkte zij twee jaar in Moskou. Nadien,
in 1997, stapte ze over naar de journalistiek,
eerst voor VPRO en VRT documentaires en later als correspondent van het Belgische dagblad
De Morgen en als free lancer voor onder andere

Boekomslag van
Het Pauperparadijs
NRC Handelsblad, HP/De Tijd en Opzij. Ook
schreef zij reportages voor Trouw en Intermediair. Door deze laatste werkzaamheden raakte zij
geïnteresseerd in de vroegere bedelaarskoloniën
van Veenhuizen en haar drie generaties lange
familiegeschiedenis aldaar. Dit resulteerde in
haar bestseller Het Pauperparadijs, een familiegeschiedenis, verschenen in 2008. Dit boek was
als één van de vijf uit 282 historische boeken
genomineerd voor de Grote Geschiedenis Prijs
2008 en het kwam op de longlist van de Gouden
Uil prijs.
Jan Simons

Gerbrand Bakker
Zaterdag 24 oktober, 17:00-19:00 uur
Hij werd geboren in 1952 in Wieringerwaard.
Na het VWO, volgde hij de studies Cultureel
werk aan de Agogische Academie te Leeuwarden en Nederlandse Taal en Letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij heeft, zonder
succes overigens, tijdens zijn studietijd geprobeerd kinderboeken te schrijven en na zijn afstuderen, wel succesvol, etymologische woordenboeken voor kinderen samengesteld. Ook
verscheen er van zijn hand in 1999 een jeugdroman Perenbomen bloeien wit, die in 2007 opnieuw werd uitgegeven.
Gebrand Bakker was destijds geen fulltime
schrijver. Hij werkte van 1995 tot 2002 als ondertitelvertaler, bij voorkeur voor natuurfilms.
Het is eigenlijk niet zo verwonderlijk, gezien de
titel van zijn jeugdroman en zijn voorkeur voor
natuurfilms, dat hij besloot om een avondoplei-

ding tot hovenier te gaan
volgen die hij in 2006
succesvol afsloot.
In 2006 verscheen zijn
eerste boek voor volwassenen Boven is het stil,
dat bekroond werd met
het Gouden Ezelsoor
voor het best verkochte
debuut. Ook kwam het boek door de selectie
voor de reeks ‘Schrijvers van nu’ en werd het
genomineerd voor de Anton Wachter Prijs en
voor de Libris Literatuur Prijs. Naast al deze
huldeblijken werd het boek nog bekroond met
de Debutanten Prijs (2006), een nominatie voor
de Selexyz Debuutprijs (2007) en won het de
Boekdelenprijs 2008 voor het ‘Leesclubboek
van het jaar’. Het boek werd al in tien talen vertaald.
Jan Simons
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Kennis gemaakt met een veelbelovende literaire nieuwkomer

Ricus van de Coevering

In de laatste Kom kennismaken met… van het
seizoen 2008-2009 ontvingen we Ricus van de
Coevering. Hij begon op 24-jarige leeftijd met
schrijven van korte verhalen en besloot vijf jaar
later, in 2003, om een roman te maken. Dat
werd Sneeuweieren, uitgekomen bij Van Gennep in 2007.
Na een flamboyante inleiding door Jan Simons
stelde onze gast zorgvuldig de microfoon veertig centimeter hoger en blikte de sociëteitsruimte in. Zijn publiek had een gemiddelde leeftijd
van twee maal die van hemzelf. Hij aarzelde
even, en ik dacht dat hij dacht “wat moet ik met
deze dertig grijze koppen.”
Gedurfd maakte hij een start door te vragen wie
van ons Sneeuweieren had gelezen. Dat bleken
er vijf te zijn. “Meestal heeft 80% het gelezen
en 20% niet, maar hier is dat andersom” zei Ricus, waarmee de toon was gezet: vrijmoedig,
maar ook innemend.
Hij deed dus vier jaar over zijn boek. Hij schreef
wel tweeduizend pagina’s, waarvan er 170 over-

bleven. “Schrijven is schrappen”, sprak Ricus,
“maar inmiddels ben ik bezig met een tweede
boek, en dat loopt al een stuk efficiënter.”
Sneeuweieren is een psychologische roman,
met drie onderling nauwelijks communicerende hoofdpersonen: de Brabantse kippenboer
Harm, diens vrouw Olga en hun Ghanese adoptiefzoon David. Er is een belangrijke vierde
persoon, het kruidenvrouwtje Malle Lien, die
eenzaam woont in het naburige moerasgebied.
Toen de drie volwassen personages al schrijvend grotendeels waren gecreëerd bleken ze
te beantwoorden aan de typologie van Simon
Vestdijk in diens essay De toekomst der religie. Schrijver Ricus heeft daar veel aan gehad
bij de verdere uitwerking. Olga, Harm en Lien
zijn respectievelijk metafysisch-, sociaal- en
introspectief-religieus.
Doordat de gezinsleden slecht bij elkaar passen is het noodlot onafwendbaar. De lezer
wordt hard geconfronteerd met afschuwelijke
gebeurtenissen.
De schrijver vroeg de vijf aanwezigen die
zijn roman hadden gelezen naar hun mening.
Daarbij sprak hij in de veronderstellende vorm,
alsof het boek zich in een zelfstandige wereld
afspeelt buiten de invloedsfeer van de auteur.
“Denkt u dat het fatale ongeluk eigenlijk een
moord was?” vroeg hij. Het was duidelijk dat
hij dat zelf ook niet wist. Zo schaarde de auteur
zich aan de zijde van de lezer en prikkelde ons
tot eigen interpretatie.
Het gebruikelijke halve uur vraag-en-antwoord
na de pauze bleef tot het eind interessant. Het
werd een ontdekkingstocht naar steeds meer
aspecten van het boek. Na afloop was er een
band met de schrijver ontstaan.
Boekhandelaar Spijkerman deed goede zaken.
Van de stapel sneeuweieren waarmee hij arriveerde hoefde hij er maar enkele mee terug te
nemen.
Sikko Argelo
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Filmhuis

The Ladykillers (1955)

Verhaal:
Regie:

William Rose
Alexander Mackendrick

Vrijdag 25 september, 20.30 uur, Haardkamer
Een film die Alec Guinness beroemd heeft gemaakt. Hier speelt hij de rol van professor Marcus, het brein van een dievenbende. Met zijn
vijven plannen ze een bankoverval waarbij zij
een gehuurde kamer gebruiken als opslagplaats
voor het geld. Hun hospita vertellen ze dat ze
een strijkkwintet zijn dat voor een uitvoering
moet oefenen. Maar tegenslag op tegenslag
achtervolgt hen en Mrs. Wilberforce blijkt niet
zo onnozel te zijn als ze dachten ...
De film heeft in 1956 twee BAFTA prijzen gewonnen: Voor beste acteur en beste film.
Helaas hebben we deze keer geen ondertiteling.
Professor Marcus:
Major Courtney:
Mr. Harvey:
Mr. Robinson:
Mr. Lawson:
Mrs. Wilberforce:

Alec Guinness
Cecil Parker
Herbert Lom
Peter Sellers
Danny Green
Katie Johnson

One Flew over the Cuckoo’s Nest (1975)
Vrijdag 30 oktober, 20.30 uur, Haardkamer
McMurphy, een man met enige veroordelingen
op zijn naam, is weer eens in de gevangenis terechtgekomen. Hij overtuigt zijn bewakers dat
hij gek is en wordt in een psychiatrische inrichting geplaatst. Zijn afwijkende gedrag daar valt
in goede aarde bij de patiënten. Hij brengt wat
leven in de brouwerij, zeer tot ongenoegen van
de hoofdzuster Ratched die zijn aanslag op de
ziekenhuisroutine niet wenst te accepteren en
uiteindelijk wraak op hem neemt.
De film ontving in 1975 alle belangrijke Oscars:
Voor beste film, acteur, regisseur en scenario.
McMurphy:
Nurse Ratched:
Dale Harding:

Jack Nicholson
Louise Fletcher
William Redfield

Verhaal:
Regie:

Ken Kesey
Milos Forman
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Van de Ondernemerskring

Boeiende onderwerpen in Ondernemerskring
15 september bijeenkomst voor alle AG-leden,
20:00 uur, Haardkamer
Wat de Ondernemerskring iedere derde
dinsdag van de maand bespreekt bepalen
de leden zelf. Zo komt er iedere maand wel
weer een verrassend en boeiend onderwerp
op tafel. Wat doen we zoal? De afgelopen
maanden zijn verkeer, boekhoudkundige,
wantoestanden in de farmaceutische wereld, het organiseren van mappen en bestanden op de pc en het ontwerpen van een
milieuvriendelijke kas, aan de orde geweest.
Hieronder meer.

Doorstroming binnen de regio bedreigd
Verkeersmaatregelen zijn de laatste jaren genomen met veiligheid als belangrijkste uitgangspunt. Ondernemers zien het verkeer binnen
de regio hierdoor steeds vaker vastlopen door
wegversmallingen, barrières en afsluitingen.
Doorstroming is voor hen van levensbelang en
heeft tegelijk voordelen wat betreft milieubelasting en veiligheid. Mogelijke maatregelen
hebben we besproken. Theo Maertens is actief
op dit gebied en neemt de conclusies mee naar
de gemeentes in de regio.
Slim boekhouden
Pieter de Haes constateerde dat veel van de
leden niet alle fijne kneepjes kennen om hun
optimaal voordeel te halen uit hun belastingaangifte. Hij toverde op onze avond in mei een
aantal invuloefeningen op de flip-over, die een
gretige discussie losmaakte. Zo weten we nu
bijvoorbeeld dat je als ondernemer altijd 19
cent per kilometer kunt aftrekken voor iedere
zakelijke reis ongeacht het vervoermiddel.
Dus ook voor fiets en te voet.
Medische problemen
Harrie Lieveld heeft deelgenomen aan onderzoek naar medicijnen waarvan de resultaten,
op last van het farmaceutische bedrijf dat de
opdracht had gegeven, aangepast moesten

worden. We waren verbijsterd. Onze discussie hierover leidde er ook toe dat we onze afvroegen in welke mate de arts nog vrijheid van
handelen heeft. Diagnosesoftware dreigt alternatieve geneeswijzen en een mensgerichte benadering buiten de boot te houden. Wij voelen
ons niet gelukkig met een dergelijke ontwikkeling. Harrie Lieveld komt in oktober op deze
onderwerpen terug.
Data op de pc organiseren
Het organiseren van mappen en bestanden
kwam uit de koker van Theo Maertens. Hij
liet zien welke uitgangspunten aan een goede
structuur ten grondslag liggen. Dankzij de indringende vragen waar de kringleden om bekend staan – en die ook telkens weer tot de
meest interessante discussies leiden – werd de
noodzaak tot een goede structuur overduidelijk. Enkele leden hebben al de volgende dag
hun pc-leven gebeterd en hun mappenstructuur en bestandsnamen aangepast.
Van alle projecten thuis
Han Haverkorn heeft de laatste sessie voor de
vakantie benut om de kringleden te vertellen
over een drietal projecten waar hij recent aan
gewerkt had. Twee ervan, een zonnespiegel
gemaakt van kunststof en bedoeld voor zonneenergiecentrales en een prothese voor de blaas,
eindigden om diverse reden op dood spoor. De
spiegel van kunststof was niet te maken met de
vereiste lange levensduur en de prothese had
als probleem dat vervanging te vaak nodig was
en lastig is en schadelijk.
Voor het derde project was hijzelf de bedenker omdat de verspilling van energie in kassen
hem stoorde. Zijn oplossing: Geïsoleerde kassen met dichte muren. Zonlicht kan er dus niet
in. Planten staan in bakken die drijven door
kanalen. Na verloop van tijd komen ze buiten
voor onderhoud of oogsten. Licht komt van
zuinige led-lampen en het water houd warmte vast voor een constante temperatuur. Voer
voor discussie deze oplossing. Ons advies aan
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Van de Toneelcommissie

Nieuw commissielid
De Toneelcommissie heeft een nieuw commissielid verwelkomd. Het is Wim Meulen, gepensioneerd leraar Frans en sinds vorig jaar lid
van het AG. Hij was jarenlang secretaris van de  
Alliance Française en zijn affiniteit met toneel
blijkt onder andere uit het feit dat hij actief was
met het regisseren van kinderen (in een vreemde

taal). Met ingang van 1 september 2009 neemt
hij de secretariaatswerkzaamheden over van
Ena de Lange, die heel blij is het ‘stokje’ na 15
jaar  over te kunnen dragen. Zij blijft nog wel
lid van de Toneelcommissie.

De Rederijkers op de Zomeravond
Han: Ga ermee de boer op, bijvoorbeeld naar
de universiteit van Wageningen.
Avond Ondernemerskring voor
alle AG-leden
Op 15 september komt Alexander Bulthuis,
de zoon van AG-kok Mark, vertellen over zijn
stage in Afrika. Alexander heeft een bijzonder
verhaal want hij heeft een lichamelijke handicap. Toch mocht hij met ondersteuning van
Buitenlandse Zaken voor een maand naar Oe-

ganda om het welzijn van gehandicapten daar
te bevorderen. Hij heeft geholpen met het opknappen van gebouwen (schilderwerk) en het
repareren en instrueren van pc’s. Als tegenprestatie voor het kunnen meedoen aan deze
stage moet hij zijn verhaal kwijt aan 150 mensen. Wij helpen hem graag een handje. Komt u
ook? Meer info op www.behod.org.
							
							
			
Theo Maertens
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Column

De KISS-formule of van Dale

Met het van Dale Groot
woordenboek van de
Nederlandse taal voor
me, opengeslagen bij
het woord column,
raak ik opeens volledig
afgeleid van mijn zoekopdracht. Er staan zoveel andere woorden,
die veel interessanter
lijken. Direct boven column staat al meteen:
Columbo-effect en mijn focus is verdwenen.
Iemand die zich dommer voordoet dan hij in
werkelijkheid is, om uiteindelijk in een voordelige positie te raken, doordat hij wordt onderschat. Ik beken schuld, dat doe ik weleens,
gelukkig zonder het slechte oog en het stompje
sigaar van de naamgever aan dit gedrag. Het
levert me vaak wat op. Liever noem ik het
Stoop to conquer. Hoewel de She who stoops
in het verhaal van Oliver Goldsmidt zich in
mijn herinnering niet zozeer dommer, maar
common gedraagt om haar doel te bereiken.
Toch stoop ik regelmatig hier in mijn huis,
door een ‘fout’ (zeer functionele aanhalingstekens!) toe te geven, zodat mijn heethoofdige
pubers sneller afkoelen.
Meer nobel, vind ik zelf, wend ik tijdens een
interview met een zenuwachtige kunstenaar
wel eens wat minder kennis van zaken voor,
om het gesprek los te laten branden. “Hoe heb
je dat nou precies gedaan?” Tja, hoeveel manieren zijn er om verf op doek te krijgen…..En
dan valt mijn oog op een woord op de andere
pagina, naast column: coloriet. Toevalliger
kan het al niet worden. Dit woord heb ik zo
vaak gebruikt, maar de omschrijving ervan is
eigenlijk veel mooier: kleurgeving.
Ik probeer me weer te focussen op mijn zoekopdracht. Om mij niet schuldig te maken aan
het al zo ingeburgerde gemakzuchtige Wikipedia gedrag, dacht ik er goed aan te doen om

ook de dikke van Dale te gebruiken bij mijn
zoektocht naar tips over het schrijven van een
column. Mijn taak binnen de redactie van ’t
gewAG is onder andere het benaderen van potentiële schrijvers van een column. Wij hebben
veel ervaren schrijvers onder onze leden, maar
toch blijkt een lijstje met aandachtspunten
gewenst. Via Google (een verouderde zoekmachine, volgens mijn zoons) was ik al uitgekomen bij de KISS-methode. Ik kende deze
afkorting nog niet: Keep It Short and Simple.
Verder werd humor aangeraden, een aandachtvragende titel, als je er tenminste prijs op zou
stellen, dat mensen je column lezen. Korte
zinnen, een enkel onderwerp en een beetje
venijn in de staart. Vandaar dus ook de dikke
van Dale. Met zo’n lijstje kan ik toch niet bij
een van onze Rederijkers aankomen? Dat zou
Colombo-gedrag zijn, zonder dat het beoogde
effect wordt bereikt.
Terug dus naar pagina 653. “Een column is
een regelmatige (min of meer kritische en op
een vaste plaats verschijnende) bijdrage aan
een krant of weekblad, meestal ondertekend,
en een specifiek domein van het maatschappelijk leven becommentariërend of afwisselend
de meest gevarieerde onderwerpen behandelend.” Ik geef toe dat de kleurgeving van deze
woorden een andere en wel zeer prettige sfeer
oproept, maar die KISS-methode heeft toch
iets meer eigentijds.
Na een laatste blik op pagina 653 vind ik misschien de oplossing: combinatie, de verbinding
van verschillende eenheden tot een geheel.
Wie kan ik uitdagen tot het schrijven van de
volgende column?

							
		
Liesbeth Schreuder
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Mutaties ledenbestand
Nieuwe leden (volgorde van binnenkomst)
Drs. A.G.W.M. Tielens  
(Fons)
Nuenen
Mevr. W.M.C. Tielens-van Overbeek
(Ineke)		
Nuenen
Mevr. drs. W.J.D.M. van Beers  
(Wilma)
Veghel
Mevr. A.M.C.A. Herremans-Thoen BA
(Lydia)
Eindhoven
Ir. P.J.F. van Weele
(Paul)
Geldrop

Fons Tielens

Ineke
Wilma van Beers
Tielens-van Overbeek

Colofon
De Eindhovense vereniging ‘Het Academisch Genootschap’ (opgericht in 1945)
wil een trefpunt te zijn voor personen met
brede belangstelling voor maatschappij,
wetenschap en cultuur in de ruimste zin van
het woord. Verder geeft zij gelegenheid tot
beoefening van kunsten en wetenschappen
op niet-beroepsmatige basis.
De sociëteit, als integrerend deel van de
vereniging, is een rustpunt voor leden en hun
introducés en biedt een gezellige ambiance
voor gesprek en ontspanning.
Het verenigingsblad ’t gewAG verschijnt zes
keer per jaar.
Het lidmaatschap bedraagt € 150
(huisgenootleden € 80) per jaar.
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