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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 
twee maanden kennismaken.

Het eerstvolgende nummer  

Het volgende Gewag verschijnt eind november.
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr. 66
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 9 november.   
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GROOTspraak

De kop is eraf. Het AG-seizoen is 
begonnen zonder het vertrouwde 
Gewag, zonder ‘ons’. Hoe beviel het? 
Greep u mis? Of kijkt u toch al op de 
website?
Dit seizoen zal het Gewag vier keer 
verschijnen: 1 oktober, 1 december,  
1 maart en 1 mei. We hebben de 
uitgaven zo goed mogelijk verdeeld, 
maar kunnen niet voorkomen dat 
de inhoud minder actueel en meer 
beschouwend zal worden. Voordeel 
is dan wel dat het Gewag minder snel 
oud papier wordt en u het langer wilt 
bewaren. Dat was precies de bedoeling: 
een bewaarexemplaar op de salontafel. 

In dit nummer vindt u naast een overzicht 
van de activiteiten voor het nieuwe 
seizoen onder andere een verslag van 
het zeer geslaagde zomerconcert van 
het AG-Vrouwenkoor, informatie over 
de volgende expositie, filosofie, literaire 
lezingen, excursie, vrij bridgen en een 
nieuwe rubriek ‘Welkom’.

Tot slot wens ik u een goed AG-jaar en 
onthoud vooral: social media zijn maar 
surrogaat. Zet liever eens een boom 
op aan de bar en u keert tevreden 
huiswaarts.

Richard de GROOT

AG Eindhoven
bijzondere activiteiten
in goed gezelschap

Kom kennismaken

Wilma van Beers, lid sinds 2009
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AG-Arrangementen 
Voor komend seizoen heeft het AG vijf theaterarrangementen geselecteerd in samenwerking met het  
Parktheater. Een arrangement is inclusief diner, vervoer en toegang tot de voorstelling.
Kijk op de website van AG Eindhoven onder ‘Sociëteit’, ‘Arrangementen’.

Bent u al van mening? 
Natuurlijk bent u van mening, op zijn minst een beetje, want u bent immers lid van het AG. Maar zou 
u stiekem wel eens wat méér van mening willen zijn? Wat eigenwijzer, wat uitdagender? En zou u zo’n 
mening wel eens in een groter gezelschap willen ventileren en zien wat er dan gebeurt?
Kom dan eens kijken bij een van de drie Opinie & Debat-groepen. Een keer per maand lunchen we met 
elkaar en bespreken en bediscussiëren we enkele recente artikelen uit de serieuze media. Dat is prikkelend, 
informatief, maar bovenal bijzonder onderhoudend. 

AGora-Lezingen 
Ook komend seizoen presenteren we weer een interessant programma met lezingen over oude en nieuwe 
thema’s. Er is aandacht voor Democratie & Samenleving, Duurzaamheid & Energietransitie & Armoede-
bestrijding, Technologie & Leefwijze en bij de NGIZ-lezingen zal het gaan over geopolitieke actualiteit. 
Verder worden voordrachten gehouden over de geschiedenis van het oude Egypte en Mesopotamië in 
samenwerking met Ex Oriente Lux, de Griekse en Romeinse cultuur samen met het Nederlands Klassiek 
Verbond en tot slot het thema AGora-Specials voor boeiende lastminute lezingen.

Excursies 
Enige malen per jaar organiseert de excursiecommissie een bezoek aan een culturele instelling, zoals een 
museum, of een rondleiding bij een bedrijf of instituut. Meestal wordt vervoer per bus geregeld en wordt er 
gezamenlijk geluncht. Komend jaar staan de DAF Fabrieken en Brainport Eindhoven op het programma en 
een bezoek aan de opera Don Pasquale van Donizetti.

EU-Tafel 
Bij de EU-Tafel wordt over de EU gediscussieerd. Dit jaar komt de (gewenste) toekomst van de EU aan de 
orde. De Brexit zal zeker ook niet ontbreken. U hoeft niet alles zelf te weten, de bijeenkomst wordt steeds 
ingeleid door een van de deelnemers. We discussiëren scherp, er is ruimte voor uiteenlopende meningen, 
maar we drinken ook een glas. U bent welkom op de tweede dinsdagavond van de maand om 20.00 uur 
(uitzondering 16 oktober).  Aan het einde van het seizoen presenteren we onze bevindingen aan de  
AG-leden. Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Maatschappij’, ‘EU-Tafel’.

Literaire Kring
De Literaire Kring komt om de twee maanden bijeen om een klassieker uit de literatuur te bespreken.  
Schrijvers uit elk werelddeel en taalgebied kunnen aan de orde komen. De inleider is een van de deel-
nemers aan de groep of een expert van buiten. Kijk voor ons jaarprogramma op de site of in dit Gewag. 

Politiek Historische Kring 
Het heden is beter te begrijpen door het verleden te kennen. Dit jaar wordt ons eigen verleden weer levend 
gemaakt: de Koude Oorlog. Niet alleen bekende verhalen over Europa komen aan de orde, maar ook van 
wat zich op andere werelddelen afspeelde. En kijken we terug naar de Tachtigjarige Oorlog. Op school 
leerden wij hierover. Was dat verhaal wel de juiste weergave? Aan de hand van een boek en inleidingen 
door de leden van de Kring proberen we het verleden te begrijpen. De Politiek Historische Kring komt elke 
tweede woensdag van de maand bijeen om 11.00 uur. Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder 
‘Maatschappij’, ‘Politiek Historische Kring’.

Literaire Lezing / Kom kennismaken met …
Een nieuw academisch jaar, een vernieuwd KKM. Vanaf september komen de schrijvers niet meer op  
zaterdagmiddag maar op donderdagavond van 20.00-22.00 uur.
Op het programma staan Stefan Hertmans, Wim Hazeu, Jeroen Olyslaegers en Victor Frölke.
Niet de eersten, wel de besten! Komt u ook?

De leden van het AG organiseren veel activiteiten op 
maatschappelijk, cultureel en wetenschapsgebied. Voor 
het komende sociëteitsseizoen hebben de commissies 
weer een geweldig jaarprogramma voor de leden 
samengesteld. Hieronder vindt u een beknopt overzicht. 
Ook de commissies voor Toneel en Concert/koor bieden 
weer interessante uitvoeringen. U kunt ook zelf meedoen!  

Meer informatie vindt u op de website van 
het AG. Daar kunt u zich ook aanmelden om 
deel te nemen aan de activiteiten. Mensen die 
lid willen worden of kennis maken kunnen ook 
terecht op de website. 
Het bestuur wenst alle leden een inspirerend  
en gezellig sociëteitsseizoen.

Het AG, bijzondere activiteiten in goed gezelschap 



6   Gewag Gewag  7   

In het eerste nummer van het nieuwe 
verenigingsjaar verwijs ik u graag naar 
de opening van het nieuwe studiejaar 
van de Fontys Hogeschool, waar 
voorzitter van het College van Bestuur 
Nienke Meijer en minister Koolmees 
beiden het belang van ‘blijven leren’ ter 
sprake brachten. De wereld verandert 
sneller dan ooit, de toekomst is onzeker 
en zij benadrukten de waarde van 
een voortdurende aandacht voor 
ontwikkeling, ook na de studietijd. 
Ik onderstreep dit advies en geef het 
graag door aan u. Om je thuis te voelen 
in de huidige samenleving is blijvende 

aandacht voor ontwikkeling hard nodig. 
En in tegenstelling tot de wereld om ons 
heen, waar een leger aan professionals 
klaarstaat om bij te dragen aan die 
ontwikkeling, zien we hier in het AG 
dat wij het zelf doen. Wij bieden een 
fantastisch programma, georganiseerd 
door onze leden en voor onze leden en 
andere belangstellenden. Op allerlei 
gebied. Daar ligt de waarde van het 
AG: niet alleen het goede gezelschap, 
maar ook met elkaar blijven leren. 
Ik wens u een heel mooi verenigingsjaar.

Rolf Treep  

In dit boek schetst de Guatemalteekse 
auteur (1967) een beeld van zijn 
land, met name het bergland, waar de 
maisvelden de indianen en de wouden 
van hun plaats verdringen en waar de 
werkelijkheid overloopt in een magische 
wereld.
De cultuur van zijn geboorteland, 
Guatemala, land van de Maya’s, is 
beslissend voor de denk- en schrijfwijze 
van Asturias. Zoals gebeurt in de 
pictogrammen-bijbel van de Maya’s, de 
‘Popol Vuh’, gaat de realiteit in het werk 
van Asturias over in de verwarring van 
het reële en het irreële.
Het boek is niet zozeer een roman als 
wel een verzameling van aan elkaar 
geschakelde verhalen die telkens weer 
samenkomen. Bovenal heerst een 
magische sfeer.
Het centrale thema van de roman, het 
conflict tussen commercialisatie en 
natuur, wordt verbonden met de twee 
belangrijke zaken in het werk van 
Asturias, de precolumbiaanse religie 

en de politieke situatie. Een rode draad 
lijkt de verdwijning van mensen te zijn, 
een gegeven dat telkens in de verhalen 
opdoemt en dan weer tot een mythe 
uitgroeit. Een verhaal komt zo een paar 
keer terug: eerst als gebeurtenis en dan 
als verhaal dat steeds meer afwijkt van 
het origineel.

Het boek leest niet gemakkelijk. 
Asturias schrijft in bloemrijke zinnen 
vol beeldende vergelijkingen, die soms 
totaal onzinnig overkomen. Nogal 
wat overbodige dialogen en de losse 
opbouw halen soms de vaart eruit. Alle 
leesclubdeelnemers vonden het echter 
een fascinerend boek, dat tot nadenken 
stemt en een beeld geeft van een voor 
ons vreemde cultuur. Het is een boek 
waar je echt de tijd voor moet nemen.
Al met al was het weer een interessante 
avond.

Kees Hacken

Van de voorzitter 

Blijven leren bij het AG

AG-Kunstprijs winnaar 2017

Katrein Breukers laat weten

Verslag leesgroep Nobelprijswinnaars

Miguel Angel Asturias:
De doem van de maïs

Het is een goed moment om mijn dankbaarheid te uiten. Het 
AG heeft mogelijk gemaakt dat ik drie maanden bij het ekwc 
(Sundaymorning - ekwc is een internationale werkplaats in 
Oisterwijk waar kunstenaars, ontwerpers en architecten de 
technische en artistieke mogelijkheden van keramiek verkennen) 
mijn materialen kon bekostigen. Dat houdt in: de honderden 
kilo’s klei, het glazuur, al de uren waarin mijn werk in de ovens 
werd gestookt. Ik heb mij niet hoeven bezig houden met geld 
en kon vrij experimenteren, wat het werk goed heeft gedaan. 
Werken bij het ekwc, met al hun faciliteiten, werken met de staf 
met hun kennis, en werken met de andere residenten vanuit 
heel de wereld, hebben mij en mijn werk enorm gevoed! Het 
was te gek! Dank daarvoor. 

Tot eind september laat ik bij SEA Foundation in Tilburg 
werk zien dat bij het ekwc is gemaakt, en later in het jaar in 
Eindhoven en in Rotterdam.
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Expositie

Een moment uit het proces
Reggie Voigtländer

Na haar opleiding aan de kunstacademie (Den Bosch) in teken- en schilderkunst 
en grafiek is Reggie Voigtländer (1966, DE) haar mogelijk heden gaan uitbreiden 
met andere media, zoals fotografie, ruimtelijk werk, performance en weet zij 
zich een grote vrijheid te permitteren in het combineren van diverse media.  

Haar kritische houding, gedrevenheid en een scherp bewustzijn rondom 
sociaal maat schappelijke kwesties verbindt ze aan verbeeldings kracht, waarbij 
onderzoek en experiment deel uitmaken van het proces.  
Hierin biedt ze ook ruimte aan haar verwondering, gevoed door haar (directe) 
omgeving en de interactie met anderen. 
“Het zichtbaar maken, het bevragen, het losmaken van emoties, het doorbreken 
van vastgeraakte gedachtegangen, het activeren van nieuwe inzichten; zowel bij 
mezelf als bij de ander, dat is wat me interesseert als ik werk aan een project. 
Op beeldend vlak vind ik inspiratie in alles wat is, maar word ik het sterkst 
gegrepen door het landschap en ontmoetingen. Daarom onderneem ik graag 
verre reizen en ‘barre tochten’.” 
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Deze expositie wordt geopend op 1 november
en is te zien t/m 4 februari 2019

‘Fictional Reality in the Garden of Delights’, fotografie/digitaal, 2015

‘Red Garden’, fotografie/digitaal, 2014

Over haar solo-expositie in het AG zegt zij het volgende: 

“Een presentatie in een bijzondere omgeving zoals het AG zie ik als een mogelijkheid 
om een plaats gerelateerde setting te creëren, waarmee ik zoek naar een uitbreiding 
van de meer gangbare expositie met werken aan de muur. 
De bezoeker van het AG is niet per se een kijker naar kunst, maar vooral een gebruiker 
van de ruimte en de faciliteiten. Mijn doel is om dit om te buigen met niet voor de 
hand liggende concepten, waarbij ik me laat leiden door de sfeer, de inrichting en de 
functie van de verschillende ruimtes met verbindingen naar buiten, de historie en het 
nu. Uiteindelijk is een tentoonstelling of een project binnen mijn werkwijze ook een 
moment uit het proces, een deel uit het alsmaar veranderende geheel. Deze opstelling, 
in samenwerking met een prima curator is dan ook een bijzondere en eenmalige 
gelegenheid.”

Liesbeth Schreuder

Voor meer info: www.reggievoigtlander.nl



Excursie 

Bustocht Brainport Eindhoven
Excursie 

DAF Trucks 
Donderdag 4 oktober, 14.00 uur Dinsdag 20 november, 13.30 uur

Na de geslaagde rondleiding op Strijp-S in het voorjaar gaan 
we nu de regio Brainport Eindhoven verder verkennen met een 
bustocht onder leiding van een gids.
Brainport Eindhoven is een van de meest prominente en 
innovatieve ‘high tech centra’ van Europa. Hier werken 
ontwikkeling, onderwijs en industrie nauw samen op het gebied 
van gezondheid, duurzame energie en mobiliteit. Steeds 
meer innovatieve bedrijven vestigen zich in deze regio en 
betrekken hun werknemers van over de hele wereld. Veel van 
deze activiteiten vinden plaats op de High Tech Campus (waar 
vroeger alleen het NatLab van Philips stond), op de Technische 
Universiteit en op Strijp-S, -R en -T.

Op 4 oktober gaan we met een bus deze sites bezoeken. We 
krijgen dan deskundige uitleg van een VVV-gids. We zullen 
rondrijden op de complexen, maar kunnen niet de bedrijven 
zelf bezoeken. Wel zal er een korte stop gemaakt worden op 
de STRIP op de High Tech Campus. We verwachten dat het 
voor veel leden van het AG een hernieuwde kennismaking zal 
zijn met de voor hen bekende complexen, maar waar in de 
afgelopen jaren zeer veel veranderd is. Ter voorbereiding kunt 
u www.brainport.nl bekijken.

DAF Trucks maakt momenteel een grote 
bloei door, dus alle reden voor ons om 
het bedrijf te bezoeken om met eigen 
ogen te zien hoe robots de grote trucks 
in elkaar zetten. 

Voor het bezoek aan DAF komen we 
bijeen op Hugo van der Goeslaan 1, 
in Eindhoven (hoofdingang), waar we 
met koffie of thee ontvangen worden 

om 13.30 uur. Daarna wordt er een 
film vertoond en gaan we met een 
treintje een uur lang de productie 
van de voertuigen bekijken. Hierdoor 
is een maximum aantal deelnemers 
mogelijk van 31 personen. Dus wie het 
eerst komt! Om 15.00 uur eindigt het 
programma en er zijn geen kosten aan 
deze excursie verbonden. Aanmelden 
via de website. 

De bus vertrekt om 14.00 uur van de 
parkeerplaats aan de Anton Coolenlaan 
1, de parkeerplaats van de Tongelreep 
en de schaatsbaan. De rondtoer duurt 
drie uur. Na afloop kunnen we napraten 
op de ledenborrel op het AG. Deze 
excursie is ook geschikt voor mensen die 
niet zo goed ter been zijn.
Er is plaats voor 50 personen.

Kosten: € 15 p.p. voor leden. 
Voor introducés/niet AG-leden € 20. 
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Voor uw agenda
In het nieuwe jaar gaan we weer naar de Opera in Düsseldorf 
en wel naar Don Pasquale op 25 januari 2019. Verdere details 
hierover komen in het volgende Gewag.

Gewag  11   

Foto: © Norbert van Onna

Carien Treep, Ine van de Rijke, Els van der Zwet
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Ook dit seizoen organiseert het AG weer een aantal arrangementen voor theaterbezoek  
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 inclusief maaltijd, voorstelling en vervoer. De prijs bedraagt € 64.

AG-Arrangementen
Feestelijke avond naar het theater in goed gezelschap

Een klein meisje verandert in een 
tiener, een moeder en tot slot een 
bejaarde vrouw. In Sophie zien 
we het leven van een vrouw aan 
ons voorbij trekken. Actrice Tjitske 
Reidinga speelde dit succesvolle 
toneelstuk over het bijzondere 
leven van een gewone vrouw 
eerder in 2015 in DeLaMar. De 
voorstelling speelt zich af in Sophie’s 
meisjeskamer in haar ouderlijk huis. 
We zien haar conflicten en haar 
keuzes, haar geluk en verdriet. Een 
stuk vol humor en ontroering, waarin 
een mensenleven in al zijn eenvoud 
tastbaar wordt.

Kijk op de AG-website voor meer 
informatie over deze voorstelling en 
om u in te schrijven.
Inschrijven tot 8 november 23.59 uur.

Sophie
Tjitske Reidinga e.a.
Donderdag 22 november, samenkomst op het AG 17.30 uur

Van de koele meren des doods
Hanne Arendzen, Reinier Bulder,
Vincent Croiset e.a.
Dinsdag 23 oktober, samenkomst op het AG 17.30 uur

Na het prachtige ‘Eline Vere’ presenteert 
toneelregisseur Ger Thijs de Nederlandse 
literaire klassieker ‘Van de koele meren des 
doods’ van Frederik van Eeden uit 1900. Een 
jonge, gevoelige, intelligente vrouw uit een 
aristocratisch milieu is op zoek naar de ware 
liefde. Maar wat is dat? De kunstenaar die 
zij meer als vriend ziet? Haar echtgenoot, die 

slechts een platonische relatie met haar wil? In 
de hoop innerlijke rust te vinden blijft zij zoe-
ken naar de man die haar de zin in het leven 
terug kan geven en moeder kan maken.

Kijk op de AG-website voor meer informatie 
over deze voorstelling en om u in te schrijven.
Inschrijven tot 9 oktober 23.59 uur.

Foto: © Piek
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Literaire Kring

Michel Houellebecq: Onderworpen
Dinsdag 20 november, 19.30 uur

Michel Houellebecq (La Réunion, 1956) groeide op bij zijn 
grootmoeder, behaalde het diploma van landbouwingenieur, 
maar al op z’n twintigste begon de literatuur hem te 
interesseren. Zijn eerste literaire werk verscheen in 1994. In 
1998 verliet hij Frankrijk, woonde een aantal jaren in Ierland 
en Spanje en is nu weer terug in Parijs.
In zijn werk beschrijft hij de ondergang van de neoliberale 
westerse maatschappij waarin individuele vrijheid de norm 
is geworden. Een kille, egoïstische samenleving, die alles 
commercialiseert en waarin het marktdenken alles beheerst. 
Houellebecq wil de lezer laten zien waar dit toe zal leiden 
en heeft daarbij als programma: Elke samenleving heeft haar 
zwakke punten, haar wonden. Leg je vinger op de wond en 
druk goed hard.
‘Onderworpen’ (Soumission, 2015) verscheen kort na de 
aanslag op Charlie Hebdo en al in de maanden daarvoor 
waren er geruchten dat het boek een keiharde aanval op 
de islam zou zijn. Maar dat is het beslist niet. Het beschrijft 
het leven van François, 44 jaar, docent aan de Sorbonne, 
gespecialiseerd in het werk van de 19-eeuwse schrijver Joris-
Karl Huysmans en grootgebruiker van alcohol, sigaretten en 
internetporno. François laat zien hoe de maatschappij na de 
presidentsverkiezing van 2022 die door de charismatische 
leider van de moslimbroederschap Mohammed Ben Abbas 
wordt gewonnen, stap voor stap verandert. Het gezin wordt 
weer de hoeksteen van de samenleving, het patriarchaat keert 
probleemloos terug. Vrouwen keren terug naar de keuken, 
polygamie is toegestaan, Joden vertrekken naar Israël. De 
nieuwe president heeft keizer Augustus als voorbeeld en wil het 
Romeinse rijk weer terug. De Europese Unie krijgt de landen 
rond de Middellandse Zee als nieuwe leden en er ontwikkelt 
zich een Eurabia dat financieel royaal wordt ondersteund door 
de oliestaten van het Midden Oosten. Houellebecq toont zich 
een meester in de ironie en het leggen van dubbele bodems. 
De inleiding wordt verzorgd door Marc Smeets.
Informatie over de verdere activiteiten van de Literaire Kring 
kunt u op het ledengedeelte van de website vinden.

Rob Westra

Na een heel interessante start van het seizoen met de bespreking van ‘De komst van Joachim Stiller’, 
de bekendste roman van de Vlaamse schrijver Hubert Lampo, gaan we voor de volgende bijeenkomst 
naar Frankrijk. En niet voor een klassieker maar voor een recent verschenen roman over een politieke 
ontwikkeling die velen van ons bezig houdt.

16 oktober dvd: De komst van Joachim Stiller, regie Harry Kümel
20 november Michel Houellebecq: Onderworpen, met Marc Smeets
18 december dvd: The Kidnapping of Michel Houellebecq,  
 regie Guillaume Nicloux
15 januari William Faulkner: Het geluid en de drift, met Ine Pels
19 februari De gedichtenschatkamer van Wislawa Szymborska,  
 met Frans Remmen
19 maart Fjodor M. Dostojevski: De speler, met Sandra Geller
16 april Martin Walser: Een springende fontein met Lo Tigchelaar
21 mei Simon Vestdijk: Terug tot Ina Damman, met Vivian de Poorter

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

Programma

Literaire Kring 2018-19

Bridge

Vrij bridge op
woensdagavond

Wandelen inspireert

Bridgen bij het AG is een ontspannende bezigheid 
op de woensdag avonden met vrij bridge. Er wordt 
niet met het mes op tafel gespeeld. Niet dat men 
niet speelt om te winnen, maar alles gaat wel met 
een glimlach. Wekelijks wordt vanaf september 
tot juli op woensdag zo’n avond georganiseerd. 
Het mooie is dat iedereen ook zonder vaste 
bridgepartner kan komen spelen. Dit maakt het 
iedere keer weer spannend en is het spel echt een 
bijzondere aangelegenheid. Na afloop wordt er 
gezellig een glas gedronken en worden biedingen 
en resultaten van commentaar voorzien.

DE FETISJIST

gek ben ik op voeten
nee, niet op gewone voeten
met kromme tenen en wat eelt,
maar op zeer bijzondere
gek ben ik op versvoeten
ingeval u onverhoopt 
niet weet van hun bestaan 
laat ik ze horen:
de jambe, de trochee, 
de dactylus, de anapest, 
de amfibrachys en de spondee
ah, zo hoor ik zeggen, ik weet het weer
van die anapest en die trochee
en van die dactylus en die spondee
wat er ook van zij
van al die voeten is de jambe
mij het liefst
een kort been en een lang
kort lang, kort lang, kort lang
bemerkt u het misschien?
die aangename gang?
kort lang, kort lang, kort lang…

Klaas Pietersen
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de 
bridgecommissie: vrij-bridge@ag-eindhoven.nl
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WETENSCHAP

MAATSCHAPPIJ

SOCIËTEIT

CULTUUR

Do 4 okt Excursie
Bezoek locaties Brainport
Parkeerplaats Genneperparken, 14.00 uur

Do 4 okt Ledenborrel
Mosselavond 
Sociëteit, 17.30 uur

Di 9 okt AGora-NGIZ-Lezing   
De uitdaging van Donald Trump
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 11 okt AGora-EOL-Lezing   
Nog te bepalen
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 12 okt Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 12 okt Filmhuis: Opera
Opera van Rossini: L’Italiana in Algeri 
Balkonkamer, 19.30 uur

Ma 15 okt NLT 18-1
Sociëteit, 18.00 uur

Di 16 okt Literaire Kring-film
De komst van Joachim Stiller
Balkonkamer, 19.30 uur

Di 16 okt EU-Tafel
Kent u de EU breuklijnen?
Sociëteit het AG, 20.00 uur

Do 18 okt AGora-Lezing   
DNA-beschadigingen
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 19 okt Concert  
Pianoclub Noot en Vrienden
Kamermuziek
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 23 okt AG-Arrangement  
Van de koele meren des doods
Sociëteit, 17.30 uur

Do 25 okt Literaire Lezing   
Kom kennismaken met ...
Stefan Hertmans
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 26 okt Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 26 okt Filmhuis-speelfilm
Der Untergang
Balkonkamer, 19.30 uur

Di 30 okt AGora-NGIZ-Lezing
India, opkomende macht
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 15 nov AGora-Lezing  
De Artificial Intelligence revolutie
Meerlezaal, 20.00 uur

Ma 19 nov NLT 18-1
Nieuwe Leden Tafel 18-1
Sociëteit, 18.00 uur

Di 20 nov Excursie
Rondleiding DAF Trucks
DAF-fabriek, 13.30 uur

Di 20 nov Literaire Kring
Houellebecq: Onderwerping
Balkonkamer, 19.30 uur

Wo 21 nov Culinaire Tafel
Een vijf-gangen diner in de wildtijd
Terraskamer, 18.00 uur

Do 22 nov AG-Arrangement
Sophie
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 23 nov Baretclub
Borrelen en tafelen in goed gezelschap
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 23 nov Filmhuis-speelfilm
Black Cat, White Cat
Balkonkamer, 19.30 uur

Ma 26 nov ALV
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 27 nov Muziekcaleidoscoop 
Ria van Eck: Arvo Pärt
Harald Ihle live met ‘The Roses’
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 29 nov Literaire Lezing   
Kom kennismaken met …
Wim Hazeu 
Meerlezaal, 20.00 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, 11.30 uur
Tafel O&D 2 elke 4e woensdag 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 2e dinsdag van de maand, 20.00 uur

A
ge

nd
a 

ok
t -

 n
ov

 Oktober

Do 1 nov Ledenborrel 
Samen borrelen en  
dan het Wildbuffet
Sociëteit, 17.30 uur

Do 1 nov Opening Expositie   
1 november t/m 4 februari 
Reggie Voigtländer: 
Een moment uit het proces 
Sociëteit, 18.00 uur

Ma 5 nov AGora-NKV-Lezing  
Romeinen in de lage landen 
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 9 nov Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 9 nov Filmhuis-documentaire
Barok in Italië, Spanje,
Vlaanderen en Holland
Balkonkamer, 19.30 uur

Di 13 nov EU-Tafel
Brexit: een update
Sociëteit het AG, 20.00 uur

Di 13 nov AGora-NKV-Lezing  
Saoedi Arabië, interne en
externe spanningen
Meerlezaal, 20.00 uur

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

 November
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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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Dirk Borgman (1976) is dit 
jaar een van de nieuwe leden 
van het AG. Opgegroeid in 
Friesland, landt hij na zijn 
studie Technische Natuurkunde 
(HTS-Enschede) in 2000 in 
Eindhoven. Hij werkt bij Philips 
Lighting, FEI en nu, na de 
overname van FEI, bij Thermo 
Fischer Scientific in Eindhoven. 
Dit bedrijf maakt apparaten en 
systemen voor laboratoria. Zijn 
werkzaamheden omschrijft hij 
met begrip voor de interviewer 
als ‘het testen van technisch 
enigszins complexe systemen’. 

Ongeveer twee jaar geleden 
volgde hij, nog in dienst van 
Philips Lighting, een cursus 
projectmanagement die werd 
gegeven in het AG. Na twee 
dagen flink blokken vroeg hij 
zich af: “Waar zit ik eigenlijk? 
Een mooi oud karakteristiek 
gebouw, de houten trap, de 
twee uitnodigende leren stoelen 
op de tussenverdieping, vast 
bedoeld voor een rookpauze 
met sigaar, kortom wat is dat 
nu, een sociëteit?” Door de 
nieuwe baan en de aanschaf 
(met verbouwing) van een 
huis in Gerwen, stelt hij zijn 
nieuwsgierigheid uit tot eind 
vorig jaar. Aangetrokken tot de 
lezingen over geopolitiek en 
wetenschap meldt hij zich na 
een eerste gezellige borrel aan 
en wordt aspirant-lid. 
De introductieperiode ervaart 
hij als positief. Hij sluit zich 
moeiteloos aan bij de leden 

Voor het komende seizoen had de filosofiecommissie 
weer zeven filosofiegroepen ‘in de aanbieding’. 
Natuurlijk worden filosofiegroepen pas gevormd 
als ze een bepaald minimaal aantal inschrijvingen 
hebben vergaard en we zijn gelukkig dat we 
hebben kunnen besluiten om ze alle zeven te laten 
starten.

Niet alle kringen zitten vol, dat is alleen het geval 
voor de groepen Vergeer en Rajh/Argelo. Voor de 
overige kan men zich nog inschrijven. 
Speciale aandacht verdient de collegegroep 
‘Boeddhisme, godsdienst en bevrijdingsleer’, 
met prof.dr. Paul van der Velde van de Radboud 
Universiteit. Een paar weken geleden was hij 
op tv te zien, in het eerste deel van de serie ‘De 
Boeddhistische Blik: Van Dis en de Dalai Lama’. 
Zij die dit programma gevolgd hebben, waren 
vol lof over de duidelijke, geïnspireerde en ook 
humoristische toon die Van der Velde wist te treffen. 
Dat belooft wat voor de deelnemers aan deze kring!

Aandacht tenslotte voor de studiegroep Tinnevelt, 
met het prachtige ‘Bronnen van het Zelf’ van 
Charles Taylor. Verder voor de groep Van Reijen 
met een cursus ‘De Troost van de Filosofie’, naar het 
bekende boek van Alain de Botton. Ook gaat van 
start De Wind met een cursus ‘Existentiefilosofie’. 
Wie heeft of had niet de boeken van Sartre, Camus, 
De Beauvoir, Kafka en Sagan in de kast en ging 
niet naar de films van Ingmar Bergman? Maar daar 
valt natuurlijk veel meer over te vertellen, en dat kan 
Peter de Wind, ook nu weer met veel audiovisueel 
materiaal. 
En … elk van deze laatste drie kringen had op 
het moment van schrijven nog veel ruimte voor 
inschrijvingen.

Wat er ook moge gebeuren: met zeven groepen 
belooft het weer een boeiend en spannend 
filosofieseizoen te worden!

Hans Eerdmans

Welkom

en voert interessante gesprekken. Zijn ambassadeur Jos 
Timmermans geeft hem uitgebreid uitleg over de website, 
Richard de Groot vangt hem op tijdens een boeiende 
bijeenkomst van de Contactraad Nederlandse Sociëteiten 
en Jan Kees van der Veen betrekt hem bij de opzet van een 
Junior-AG. Dirk roept hiervoor een WhatsApp-groep in het 
leven, maar ziet de belangstelling snel teruglopen. Hij heeft 
daar begrip voor. Netwerken kan op veel andere plaatsen 
en tijdgebrek is ook voor hem een bekend fenomeen. Maar 
hij kiest bewust voor het AG vanwege de breedte van het 
lezingenaanbod in de avonduren en de gezellige Baretclub, 
waar hij op vrijdag na het werk kan crashen en eventueel 
kan aansluiten voor een goede film. In deze fase van het 
leven is het een goede manier om mensen te leren kennen en 
tegelijkertijd iets te doen, zonder dat het een dag kost, zoals  
lid worden van een sportteam. 
Er ligt wel een nieuw hobby op de loer. Een cursus Imker. Ach, 
de AG-tuin is groot genoeg en zou het niet leuk zijn: onze 
eigen honing.

Liesbeth Schreuder

Filosofie

Filosofiegroepen in 2018-2019
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Literaire Lezing / Kom kennismaken met …

Stefan Hertmans
Donderdag 25 oktober, 20.00-22.00 uur

Stefan Hertmans is in Nederland vooral bekend geworden door 
zijn roman ‘Oorlog en Terpentijn’ (2013) over de verschrik-
kingen van de Eerste Wereldoorlog, en hoe de kleine man 
probeerde te overleven. En wanneer het oorlogsgeweld voorbij 
is, komt de Spaanse griep. De Belgen wisten al veel eerder dat 
Hertmans een groot schrijver is. Wij zijn trots u nu met hem en 
zijn werk te kunnen laten kennismaken.

Op het AG zal Stefan Hertmans het vooral hebben over het na 
‘Oorlog en Terpentijn’ verschenen ‘De Bekeerling’. Over een 
dorp in de Provence met een geheime geschiedenis en een 
pogrom. Zijn onderzoek leidt hem naar Caïro en hij komt op 
het spoor van een verboden liefde in de elfde eeuw tussen een 
voorname jonkvrouw en een Joodse jongen. Uiteindelijk leidt het 
spoor terug naar de Provence. Volgens sommige recensenten is 
deze roman nog mooier dan de vorige.
Daarnaast komt zijn nieuwe dichtbundel ‘Onder een koperen 
hemel’ ter sprake die in augustus is verschenen.
Een avond om niet te missen. Het aantal plaatsen is beperkt!

Henk de Graaf

Literaire Lezing / Kom kennismaken met …

Wim Hazeu: Lucebert
Donderdag 29 november, 20.00-22.00 uur

Na zijn biografieën over Achterberg, Slauerhoff en Vestdijk  
publiceerde Wim Hazeu dit jaar een studie over Lucebert.
Het is het levensverhaal van een gepassioneerd dichter en  
beeldend kunstenaar. Het is het verhaal van het naoorlogse  
artistieke leven, waarin Lucebert verzet aantekent tegen autori-
teiten die politiek en kunst bij het oude willen laten. ‘Lucebert’ is 
het verhaal over de dichters en kunstenaars die hem omringden.

Deze meeslepende en onthullende biografie is ook het schokken-
de verhaal van een allesbepalende oorlog die daaraan vooraf-
ging. En het is het verhaal over liefde en geliefden, over avon-
turen in Amsterdam, Bergen, Berlijn, Frankrijk, Italië en Spanje.
‘Lucebert’ is het verhaal van een karakter. Het leven van Lucebert 
was complex, en dit stelde Wim Hazeu voor vraagstukken die hij 
als biograaf nog niet eerder had hoeven oplossen. 
Omdat de jazz een belangrijke rol speelde in het leven van  
Lucebert neemt Hazeu deze avond een jazzmusicus mee, zodat 
de sfeer van die tijd nog meer tot leven komt dan door het verhaal 
alleen.

Henk de Graaf

Sociëteit

Schildercursus

Hebt u weleens gedacht aan het maken van een echt schilderij? En denkt u talent 
te hebben, of juist helemaal niet? Dan hebben we voor u een leuke cursus, want 
iedereen kan leren tekenen en schilderen. Je moet het een keer geprobeerd hebben.
Herman Schalken, een kunstenaar uit Utrecht en lid van Sociëteit ‘De Vereeniging’ 
aldaar, heeft onze voorzitter benaderd. Hij heeft met veel succes al eens een 
schilderavond georganiseerd voor zijn eigen Sociëteit. Herman vermoedt dat er 
binnen het AG ook genoeg talent is en wil daarvoor graag een avond vrijmaken. 
De cursus zal dit najaar of begin 2019 worden gegeven. Maximaal vijftien 
cursisten kunnen zich aanmelden. De kosten voor schilderdoek, verf en dergelijk 
bedragen € 25. De avond start om 18.30 uur en eindigt om 22.00 uur.

Als u de uitdaging aan wilt gaan kunt u zich opgeven bij Elly Heemskerk,
societeit@ag-eindhoven.nl. 



Sociëteitsleven

Ook het komende AG-jaar belooft weer 
interessant te worden. Een jaar waarin alle 
commissies hun uiterste best doen u een boeiend 
jaar te bezorgen. We hopen dan ook dat u veel 
gebruik zult gaan maken van het aangeboden 
programma. De bar is niet alleen gezellig 
tijdens de Ledenborrel maar ook voor en na elke 
activiteit. Bent u al eens naar een Ledenborrel 
geweest? Elke eerste donderdag van de maand 
vindt die plaats en het is een gezellige boel, 

u ontmoet oude en nieuwe leden en drinkt er 
een lekker drankje bij. Na afloop kunt u blijven 
eten, maar dat is niet verplicht en u moet zich 
hiervoor wel aanmelden. In oktober is het weer 
tijd voor onze beroemde mosselmaaltijd. En 
lust u geen mosselen, dan kunt u ook een visje 
bestellen. In november staat het wildbuffet op 
het menu. U ziet voor ’elck wat wils’. We hopen 
u bij de diverse programmaonderdelen te 
kunnen begroeten!
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Culinaire Tafel

Onze creatieve kok Jörg heeft er veel plezier in 
om de AG-leden tijdens de Culinaire Tafel een 
verrassend diner voor te schotelen, bestaande uit 
een vijftal lichte gangen. 
Het gevaar van ‘overeten’ is niet aanwezig, maar 
een prettig en voldaan gevoel van een avond heer-
lijk getafeld te hebben is een garantie. De familie 
Koppen overgiet dit alles met bijpassende wijnen; 
ook het aperitief en koffie-complet maken het menu 

af! Uiteraard maken de gasten de gezellig heid 
en de ervaring leert dat juist deze ambiance het 
afgelopen jaar een groot succes was.
Deze culinaire avond vindt eens per twee maan-
den plaats, op de derde woensdag van die 
maand. Bij het verschijnen van dit Gewag heeft 
het eerste diner van dit seizoen al plaatsgevon-
den. De volgende avond staat gepland op woens-
dag 21 november. 

Getuige de reacties na afloop van het 
Zomeravondconcert van 29 juni jl. in de 
Meerlezaal door het AG-Vrouwenkoor, 
moeten uitvoerenden en toehoorders 
met een opgewekt gevoel huiswaarts 
zijn gekeerd. Wie mogelijk nog meer 
heeft genoten van deze ‘sentimental 
journey’, was een zestal ‘veteranen’, 
zowel vocalisten (waaronder schrijver 
dezes) als instrumentalisten, die vanaf 
het begin in 1977 hebben meegewerkt 
aan vijf tweejaarlijkse uitvoeringen 
van enkele ‘light operas’. Dit betrof de 
zogenaamde ‘Savoy operas’, uit de 
laatste decennia van de 19e eeuw van 
het Engelse duo Gilbert and Sullivan. Het 
befaamde duo leverde met prettig in het 
gehoor liggende muziek en amusante 
en kostelijke invallen op luchtige maar 
satirische wijze verhulde kritiek op 
maatschappelijke verhoudingen. 
De Midsummer Night door het koor 

werd een aangename, muzikale wandeling met gedeelten uit 
meerdere werken. De diverse nummers werden met kennis van 
zaken enthousiast ingeleid door dirigent Richard Meulendijk, 
die zijn geestdrift wist over te brengen op de in stemmig wit 
geklede dames. Zelfs tijdens de nazit in de tuin bleek zijn 
affectie met het Engelse duo. 
Rob van Heck was een uitstekende en betrouwbare begeleider. 
De solist van deze avond, bariton Johan van Oorschot, bleek 
G&S-bloed in zijn aderen te hebben en gaf aanstekelijk en 
geroutineerd kleur aan enkele personages uit diverse ‘light 
operas’. De muzikaal enige vreemde eend in de bijt was een 
stuk uit ‘The Geisha’ van de eveneens Engelse, door G&S 
duidelijk geïnspireerde, componist Sidney Jones, een gedeelte 
dat echter prima paste tussen de stukjes uit ‘The Mikado’.
Ruud van Vliet regelde vanuit de regiekamer perfect het 
technisch verloop van deze avond, die alleszins de moeite 
waard was voor zowel de uitvoerenden als de luisteraars.

P.S. Het koor doet een dringend verzoek aan dames om het 
koor te komen versterken.

Jean Peters

Verslag AG-Vrouwenkoor

The Dainty Little Fairies of the 
Academic Society Eindhoven
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AGora-Lezing

Jan H.J. Hoeijmakers
DNA-beschadigingen  
en lang gezond leven
Donderdag 18 oktober, 20.00 uurAGora-Lezing

Eric Postma
De Artificial Intelligence
(AI) revolutie
Donderdag 15 november, 20.00 uur

Het DNA, de drager van het genetisch materiaal, herbergt 
alle instructies voor het leven, maar het DNA van iedere cel in 
het lichaam loopt elke dag 50-100.000 beschadigingen op 
door invloeden van buiten en van binnen. Ondanks dat het 
grootste deel feilloos wordt gerepareerd door ingenieuze DNA-
reparatiemechanismen, veroorzaken ongerepareerde DNA-
beschadigingen kanker en verouderingsziekten. Kinderen met 
een aangeboren defect in een van de DNA-reparatiesystemen 
krijgen vaak al op jonge leeftijd kanker of versnelde ver-
oudering. De voordracht zal gaan over hoe DNA-reparatie in 
zijn werk gaat, wat de betekenis hiervan is voor de gezondheid 
en hoe voedingsinterventies in staat zijn veroudering te  
vertragen en gezond oud worden te bevorderen. 

In de presentatie wordt een kort overzicht gegeven van 
de geschiedenis van de AI en de huidige ‘AI-revolutie’. 
In het bijzonder wordt ingegaan op de theoretische 
en praktische implicaties van ‘deep learning,’ de 
technologie die wereldwijd een enorme impact heeft.

Prof.dr. Eric Postma is als 
hoog leraar AI verbonden 
aan het Cognitive Science 
& AI departement van 
Tilburg University en aan 
JADS Marienburg, een 
samenwerkingsverband 
van Eindhoven University 
of Technology en Tilburg 
University.  
Zijn onderzoek richt zich 
op machine learning 
(patroonherkenning), deep 
learning, en modellen van 
menselijke waarneming.

Prof.dr. Jan Hoeijmakers is hoogleraar 
Moleculaire Genetica aan het Erasmus 
MC. Tevens is hij verbonden aan 
het Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie in Utrecht, het ONCODE 
instituut en aan het CECAD - Cluster 
of Excellence for Aging Research - in 
Keulen. 

Levensverwachting verdeeld over de wereld

> 80 jaar

> 75 jaar

> 70 jaar

> 60 jaar

> 50 jaar

< 50 jaar
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In de Meerlezaal neemt Ria van Eck-Jennen ons mee in de 
wereld van Arvo Pärt. Arvo Pärt is een 80-jarige Estlandse 
componist van sacrale maar ook moderne muziek. Tot op de 
dag van vandaag produceert hij prachtige werken, die soms 
worden gebruikt in films, zoals ‘My heart’s in the Highlands’ in 
de film ‘La Grande Bellezza’ en ‘Mirror in Mirror’ dat gebruikt 
wordt in de film ‘Heaven’. 

Hij ziet er met zijn lange baard uit als een profeet uit het Oude 
Testament. Religie inspireerde hem tot het zoeken naar de 
essentie van muziek. Zijn ‘Credo’ uit 1968 vormde het begin van 
de zingende revolutie in de jaren ‘90.
Estland, Letland en Litouwen hebben een geweldige 
korentraditie. Het zingen van eigen nationale liederen 
werd een manier om zich los te zingen van de Russische 
overheersing. Demonstranten vormden een 600 km lang lint 
tussen de hoofdsteden Tallinn, Riga en Vilnius. 23 augustus 
1989 was de dag van de Baltische Keten. Dit leverde 
uiteindelijk de onafhankelijkheid op. Arvo Pärt was hun grote 
verlosser.

Door middel van het bestuderen van Gregoriaanse, 
Middeleeuwse en Renaissancemuziek zocht hij naar een eigen 
stem. Met zijn muziek wilde hij wegzweven in Hemelse sferen 
en belandde hij in de Russisch-Orthodoxe Kerk.
Zijn muziek wordt gekenmerkt door het gebruik van zeer 
weinig elementen, o.a. de drieklank. De tonen hiervan klinken 
als bellen. Dit werd de basis van zijn Tintinnabula (klokjes) stijl.
Hij wil terug naar de kale essentie van het leven. Voor de ene 
luisteraar was dit een diepzinnig geheim en voor de andere 
zweverige onzin.
Bij de opening van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam werd 
opgemerkt dat ‘Mirror in Mirror’ in deze metro zou moeten 
worden gespeeld. De passagiers zouden hierdoor rustig en 
ontspannen hun bestemming bereiken.

In ons programma vertellen we iets over zijn achtergronden 
en gedachtewereld, afgewisseld met fragmenten uit zijn meest 
opvallende composities.

Dinsdag 27 november 

Enthousiasme voor vele vormen van muziek 
kenmerkt ‘The Roses’. De hoofdmoot van het 
repertoire wordt gevormd door salonmuziek 
en volksmuziek. Maar ‘The Roses’ spelen ook 
graag dansmuziek, vrolijke en melancholieke 
klezmer en een vleugje jazz. Het ensemble 
werd gevormd in de 80’er jaren, opgericht 
door een aantal ouders van leerlingen van 
de Vrije School uit Eindhoven. In het begin 
begeleidde de groep volksdansers binnen 
de school; later kwamen er steeds andere 
optredens bij voor allerlei gelegenheden. 
De groep draagt bij uitvoeringen altijd een 
roos in het knoopsgat: daarom de naam  
‘The Roses’.

Bij deze gelegenheid laat het sextet u 
genieten van de volle breedte van het 
repertoire, met muziek afkomstig uit allerlei 
landen. Harald zal u daarbij deelgenoot 
maken van wetenswaardigheden over de  
te spelen muziekstukken.

Het ensemble bestaat uit de volgende musici:
Cor van Iersel  viool
Anja Henstra  viool
Angela Neijmeijer  viool en altviool
Gerard Jeuken  accordeon
Harald Ihle  piano
Hessel van Deursen contrabas

Muziekcaleidoscoop

Ria van Eck-Jennen
over Arvo Pärt
Dinsdag 27 november, 20.00 uur

Muziek uit alle windstreken:
‘Reis om de wereld’ 
Harald Ihle met een live optreden van salonorkest The Roses
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Harald en Ria Ihle-van Nieuwpoort met hun dochters Astrid en 
Frøydis in Oslo, enkele jaren na hun huwelijk. Op de achtergrond 
het stenen huis - in Noorwegen een grote uitzondering - van de 
oma van Harald, bij wie ze de eerste vier jaren van hun huwelijk 
mochten inwonen. 

Ter gelegenheid van hun zeventigste verjaardagen werd deze 
foto van Harald en Ria in 2013 gemaakt.

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. 

Harald en Ria Ihle-van Nieuwpoort   

De foto uit 1970 van het jonge gezin in Noorwegen vertelt een 
flink deel van het verhaal. 

Harald uit Oslo en Ria uit Den Haag hebben elkaar een 
paar jaar eerder leren kennen tijdens een jeugduitwisseling 
in Oslo. Ria, studente aan de Tekenacademie in Den Haag, 
oefent zich bij die gelegenheid vlijtig in het Noors, Harald 
probeert zich wat Nederlands eigen te maken. Ze spreken 
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af met elkaar te gaan corresponderen. 
Tijdens ontmoetingen in daarop 
volgende vakanties bloeit de liefde op. 
Na vier jaar trouwen ze, 21 jaar oud, 
en gaan ze inwonen bij de oma van 
Harald in Oslo. De jeugdige echtgenoot 
wijdt zich nog een paar jaar aan zijn 
natuurkundestudie met als hoofdvak 
informatietechnologie, Ria vindt werk 
bij een reclamebureau en beheerst het 
Noors al gauw volledig. “Ik ben een 
echte Nederlandse, maar voeg me heel 
gemakkelijk.” Er worden twee dochters 
geboren, Astrid en Frøydis.
Op zoek naar werk komt Harald in 
1969 als programmeur terecht bij 
Philips ISA (Information Systems and 
Automation) in Eindhoven, waar het 
gezin (later nog uitgebreid met zoon 
Einar) ook gaat wonen, wel met de 
bedoeling dat het maar voor vijf jaar is, 
om dan weer naar Noorwegen te gaan. 
Zo ver komt het niet: Harald en Ria 
vinden volledig hun draai in hun nieuwe 
woonplaats, de kinderen komen prima 
aan hun trekken op de Vrije School. 
“Die school is heel belangrijk geweest in 
ons leven. De band met onze omgeving 
werd er erg door versterkt. Terwille 
van de kinderen zijn we in Nederland 
blijven hangen.” Nog steeds speelt de 
Vrije School een belangrijke rol in de 
familie: de beide dochters zijn er als juf 
aan verbonden, respectievelijk in Oslo 
en De Bilt. Einar is musicus geworden en 
componeert muziek voor films en games.

Internationaal
In zijn werk bij Philips merkte Harald 
al gauw hoe plezierig hij het vond 
om met stagiaires uit de hele wereld 
te maken te hebben. “Ik voelde me al 
half Nederlander en half Noor. Door 

de contacten met de studenten heeft 
mijn internationale interesse zich nog 
verbreed.”
Als hij na acht jaar Philips en acht jaar 
als docent ICT op de hts attent wordt 
gemaakt op een vacature bij het Philips 
International Institute, dat getalenteerde 
buitenlanders een aanvullende 
technologische opleiding in Eindhoven 
biedt, hapt hij gretig toe. Harald geeft er 
als docent een aantal informaticavakken, 
maar is ook nauw betrokken bij het 
organiseren van activiteiten om de 
studenten wegwijs te maken in de 
Nederlandse samenleving. 
“Dat was zo bijzonder om mee te 
maken. Al die kleuren mensen, culturen, 
geloven. Vaak zouden het vijanden van 
elkaar geweest zijn, maar hier waren het 
de beste maatjes. Het heeft me geleerd 
dat we aan de binnenkant allemaal 
hetzelfde zijn.” 
Als het instituut na vier jaar opgaat in 
het aan de TU/e verbonden Eindhoven 
International Institute, verhuist Harald 
mee, met behoud van zijn Philipsloon. 
Nog eens vier jaar later doekt de TU het 
instituut op en staat Harald op straat. 
Hij kan na verloop van tijd voor halve 
dagen bij Fontys aan de slag als docent 
informatica, maar als Ria in 2000 
ernstig ziek wordt, besluit hij, 57 jaar 
oud, te stoppen met werken en thuis bij 
te springen. 
Op zijn zestigste gaat hij officieel met 
pensioen. De dagen blijven overvol. 
Naast de kinderen en acht kleinkinderen 
speelt muziek een cruciale rol in hun 
leven. Harald: “Ik kom uit een muzikaal 
nest. Mijn vader was koordirigent, mijn 
moeder speelde viool. Er was altijd veel 
muziek thuis.” 
Zelf speelt hij al zijn hele leven 
verdienstelijk piano en accordeon, 
ten faveure van tal van orkesten en 
bands, zoals de AG-pianogroep Noot, 
die in oktober het concert ‘Noot en 
vrienden’ geeft, en het salonorkest 
The Roses, dat in november optreedt 
bij Muziekcaleidoscoop. Ook als 
koorzanger heeft hij een grote staat van 
dienst opgebouwd. 

De volgende generaties hebben van meet af aan dezelfde 
muzikale interesse en aanleg aan de dag gelegd. “Leuk dat die 
beleving van de muziek is doorgesijpeld naar onze kinderen 
en kleinkinderen. Ze bespelen allemaal met veel plezier een 
instrument.” De schoonzoons blijven niet achter: de een maakt 
furore als operazanger, de ander speelt altviool (en leerde zo 
Astrid kennen). Bij familiefeesten is er altijd wel een optreden 
van een muzikaal gezelschap uit eigen kring. Zo heeft Harald, 
trouw aan zijn Noorse wortels, al vaak met zoon Einar, die 
viool en Noorse hardangerviool speelt, Noorse muziek ten 
gehore gebracht. 

Plezier
Alleen aan de muziek zou Harald al een volle werkweek 
kunnen hebben. Daar kwam vanaf 1999 bij dat het AG hem 
ging opeisen. Via het AG-Klezmerorkest was hij in contact 
gekomen met AG-leden. Van het een kwam geleidelijk het 
ander. Met zijn informatica-achtergrond raakte hij intensief 
betrokken bij de automatisering van de AG-ledenadministratie 
en het opzetten en onderhouden van de website. “Ik heb dat 
altijd met veel plezier gedaan.” Dat gold minder voor Ria, 
want zij voelde zich wel eens tekort gedaan, als haar man 
weer volledig in beslag werd genomen door klussen voor de 
vereniging. Overigens liet Ria zelf zich niet onbetuigd: zij 
droeg met haar versieringen bij aan de aankleding van de 
AG-sociëteit bij speciale gelegenheden. Ook hield zij een 
tentoonstelling van haar artistieke werk. 
Het mocht geen wonder heten dat Harald vorig jaar benoemd 
werd tot honorair lid.  



Colofon
Het Gewag is het sociëteitsmagazine van  
het AG en verschijnt vier keer per jaar. Het AG  
(Academisch Genootschap) is een bruisende  
sociëteit waar u goed gezelschap ontmoet en  
nieuwe vrienden kunt maken.
Het lidmaatschap staat open voor eenieder met
maatschappelijke, culturele of wetenschappelijke
interesses. De leden ervaren het onderlinge
contact op de sociëteit als waardevol.
Het lidmaatschap bedraagt € 265 per
verenigings jaar. Aspirant-leden kunnen twee  
maanden gratis kennismaken.
Voor meer info: www.ag-eindhoven.nl
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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, ...

• Volg unieke themalezingen over maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen

• Maak gebruik van de speciale arrangementen van het AG i.s.m. Parktheater

• 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

• Geniet samen in de zomer van een drankje in de parktuin

• Maak kennis met bekende Nederlandstalige schrijvers

Het AG-lidmaatschap staat open voor iedereen,
op zoek naar bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Voordelen van het AG-lidmaatschap


