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GROOTspraak

De redactie is trots. De redactie is  
ongelofelijk trots op haar eindredacteur. 
Op de ledenborrel van 4 april werd  
Liesbeth Schreuder benoemd tot honorair 
lid. Haar verdiensten - en dat zijn er 
meer dan het eindredacteurschap -  
werden uitgebreid belicht door onze 
voorzitter Rolf Treep. Maar toeval of niet, 
meer over Liesbeth hebt u al kunnen  
lezen in het interview in het vorige 
Gewag.

Het AG gaat met zijn tijd mee, en is 
volgend jaar ‘al 75 jaar bij de tijd’. Met 
dit motto gaat de Lustrumcommissie de 

komende tijd met u aan de slag. U kunt 
in dit nummer lezen hoe u kunt reageren. 
Verder worden weer veel interessante 
activiteiten tot en met september aange-
kondigd: Muziekcaleidoscoop, Culinaire 
Tafel, een nieuwe Gele Hesjes-Tafel, 
Klimaat Tafel, Excursie, AG-Fietspuzzel-
tocht en veel, veel meer. Zelfs al voor het 
volgende seizoen.

Richting zomervakantie is er nog genoeg 
te doen op het AG. Ik wens u veel lees-
plezier.

Richard de GROOT

AG Eindhoven
bijzondere activiteiten
in goed gezelschap

Kom kennismaken

Richard de Groot, lid sinds 1987
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Cover: Michiel Servaes spreekt over Strijd tegen de armoede 
op donderdag 16 mei. Foto: Martijn Beekman
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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 september.
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr. 69
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 30 augustus.
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Tijdens de Ledenborrel van 4 april is de aftrap voor 
het lustrum van 2020 genomen.
De Lustrumcommissie gaat vanaf deze datum het 
lustrum vormgeven. Uiteraard kunnen en doen wij 
dat niet met ons drieën, want er komt nogal wat bij 
kijken.

Wij vragen aan alle leden en commissies om in het 
lustrumjaar een activiteit op te zetten met een extra 
feestelijk tintje voor onze 75ste verjaardag. Het 
wordt zeer toegejuicht als de diverse commissies 
iets gezamenlijks bedenken. Samenwerking en 
saamhorigheid past bij het AG. Binnenkort gaan 
we de commissies benaderen, maar u hoeft hierop 
niet te wachten. Neem vooral contact op of stuur 
een mail lustrum2020@ag-eindhoven.nl en u kunt 
op onze ondersteuning rekenen. Bijvoorbeeld bij 
de planning, want wij zien graag de verschillende 
Lustrum-activiteiten verspreid over het jaar.  

Wat staat vast: De start van het Lustrumjaar vindt 
plaats op 2 april 2020 tijdens de extra feestelijke 
Ledenborrel. De officiële sluitingsdatum is op de 
Ledenborrel van 3 december 2020.
Tijdens de start van het Lustrum willen wij in april 
en mei het AG ook ‘bij de tijd’ presenteren met een 
Lustrumexpositie van AG-leden met talent. Hiervoor 
doen we nu al een oproep aan AG-leden, die zich 
graag willen presenteren met schilderijen, foto’s, 
of andere kunstuitingen. Aanmelden of informatie 
inwinnen bij (de curator) Liesbeth Schreuder: 
exposities@ag-eindhoven.nl.

Het motto van het Lustrum is: ‘AG al 75 jaar bij de 
tijd’, dus kijk wat u met deze slogan kunt doen.

Nel van der Vliet
Liesbeth Schreuder
Elly Heemskerk

Lustrum
AG 75 jaar!

Foto: Michiel de Veer
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In Rotterdam brengen we een bezoek aan 
het Museum Boijmans Van Beuningen. 
Op het programma staat een grote 
overzichtstentoonstelling van ‘Nederland     
Bauhaus: pioniers van een nieuwe wereld’. 
Het is 100 jaar geleden dat deze stroming van 
vernieuwing op het gebied van kunst, meubels, 
keramiek, textiel, foto’s, architectuur ontstond. 
Bekende namen zijn: Gispen, Breuer, Piet 
Mondriaan, Kandinsky, Theo van Doesburg, 
Walter Gropius. We zullen onder leiding van 
een gids deze tentoonstelling bezoeken.
Het museum zal enige jaren dicht gaan 
voor renovatie en dit is de laatste grote 
tentoonstelling voor de sluiting. Vanwege de 
verbouwing kunnen we niet in het museum 
terecht voor koffie en lunch.

Het programma voor deze excursie is als volgt:
10.00 uur vertrek met de bus van de 
parkeerplaats aan de Genneper Parken.
11.30 uur koffie met taart in Het Nieuwe 
Instituut (voorheen Het Architectuur Museum). 
Dit staat tegenover het museum. 
12.30 tot 13.30 uur rondleiding over de 
Bauhaustentoonstelling onder leiding van een 
museumgids.
13.45-14.45 uur lunch in de Kunsthal. Dit is vijf 
minuten te voet door het Museumpark.
Tot 17.00 uur vrij te besteden tijd. Wij bieden 
u als optie een aantal locaties die gemakkelijk 
zijn te bereiken:

Museum Boijmans Van Beuningen: ‘Als de 
luiken sluiten’, nog eenmaal de topstukken 
van het museum, voordat ze vanwege de 
verbouwing in het depot worden opgeslagen, 
of elders verspreid over de stad worden 
tentoongesteld. 

Een tentoonstelling met werk van de 
Rotterdamse kunstenaar Co Westerik
De exposities in de Kunsthal (www.kunsthal.nl)
De expositie in het Nieuwe Instituut  
(www.hetnieuweinstituut.nl)
Huis Sonneveld, een van de best bewaarde 
huizen van het Nieuwe Bouwen  
(www.huissonneveld.nl)

Rond 17.00 uur haalt de bus ons weer op voor 
de terugreis.
De kosten zijn: € 50 voor deelnemers met een 
Museumkaart en € 67,50 voor mensen zonder 
Museumkaart. Introducés betalen € 5 extra.
In dit bedrag zit: busvervoer, koffie met taart, 
lunch, toegang en de rondleiding in Museum 
Boijmans Van Beuningen en het glaasje wijn in 
de bus.
Er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen.
Aanmeldingen: vóór 9 mei.

We kiezen deze keer ervoor om op zaterdag 
te gaan. Dit in de hoop dat we in het verkeer 
geen files of opstoppingen zullen hebben.
We hopen op een enthousiaste deelname.

Carien Treep
Ine van de Rijke
Els van der Zwet

Excursie 

Naar de Bauhaus 
tentoonstelling in Rotterdam
Zaterdag 11 mei, 10.00 uurFoto: Michiel de Veer
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Expositie

Beeld als interface
Niek Hendrix en Berry Sanders
6 juni t/m 2 september

Niek Hendrix (1985) schildert en 
tekent in zwart, wit en grijstonen 
beelden die voor de ervaren kijker 
zeer herkenbaar zijn. Hij eigent 
zich met groot gemak oude en 
hedendaagse meesters toe en 
maakt er nieuwe werken van.
Zijn werken zijn zeer gedetailleerd 
en zijn techniek is zo verfijnd, 
dat je soms denkt naar foto’s te 
kijken. Dichtbij wordt die illusie 
doorbroken door potloodlijnen en 
in de zichtbaar gelaten structuur 
van de verf. Hij toont zijn werk 
voornamelijk in kabinetten, 
constellaties aan de muur met 
diverse stijlen en tijdvlakken door 
elkaar. 
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Niek Hendrix:
A study of a Window,
olieverf en potlood
op paneel, 90 x 67,5
www.niekhendrix.com

Dit keer een duo-expositie van twee zeer vaardige schilders, laat ik dat  
voorop stellen, maar ook interessant in de combinatie. 
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Berry Sanders (1971) schildert wel in kleur. Foto’s zijn vaak het vertrekpunt, maar hij 
schildert zeker niet fotorealistisch. Zijn landschappen en interieurs worden ontdaan 
van een overvloed aan details, die schilderkunstig worden ‘opgelost’ in kleur en 
toets. Mensen in zijn werk zijn vaak solitaire figuren, bezig met iets dat nutteloos en 
onbegrijpelijk lijkt in relatie tot de omgeving waarin dit plaatsvindt. Maar dat dan 
toch met een bepaalde onoverwinnelijkheid doen. Zoals de held in de ‘Mythe van 
Sisyphus’. 

Liesbeth Schreuder

Het beeld als interface krijgt in de combinatie van deze kunstenaars een speciale dimensie. 
De diverse betekenislagen in hun werk gaan de directe strijd aan met hun overtuigende 
schildertechnieken. Laat los wat u weet, sta open voor de tussenruimte tussen herkennen en 
begrijpen en maak ruimte voor nieuwe inzichten. 

Berry Sanders, No title, olieverf op canvas, 70 x 60, 2019, www.berrysanders.nl



8   Gewag

AGora-Lezing 

Michiel Servaes
Strijd tegen de armoede
Donderdag 16 mei, 20.00 uur

Het gaat goed met de strijd tegen armoede: In ruim vijftien jaar is extreme armoede gehalveerd. 
Tegelijkertijd groeit niettemin overal de ongelijkheid. De rijkste 1% van de mensen bezit evenveel 
als de armste 50% van de wereldbevolking. Die kloof wordt nog vergroot door de gevolgen van 
klimaatverandering en een record aantal mensen dat op de vlucht is. Ook blijkt de plek waar je 
geboren wordt - en of je man of vrouw bent - vaak je lot te bepalen. 

Organisaties als Oxfam Novib 
proberen dit patroon te doorbreken. 
Door mensen in nood te helpen en een 
stem te geven aan hen, die anders niet 
gehoord worden. Maar tevens door de 
rijken ter verantwoording te roepen, 
zoals grote bedrijven die belastingen 
ontwijken. In zijn lezing zal Michiel 
Servaes ingaan op mondiale trends, 
de Oxfam-aanpak en hoe u kunt 
bijdragen aan een eerlijke wereld 
zonder armoede.

Michiel Servaes is sinds 1 oktober 
2018 algemeen directeur van Oxfam 
Novib. In diverse rollen zette hij 
zich eerder in voor internationale 
samenwerking en voor mensenrechten. 
Na ervaring te hebben opgedaan 
bij Amnesty International en bij de 
Verenigde Naties, trad hij in 2001 
in dienst van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Ruim tien jaar 
en diverse posten verder (zoals in 
voormalig Joegoslavië en Londen), 
verruilde hij de diplomatie voor de 
politiek. Als Tweede Kamerlid was hij 
buitenlandwoordvoerder namens de 
PvdA. Michiel Servaes is daarnaast 
bestuurslid van Oxfam International 
en van de Samenwerkende 
Hulporganisaties/Giro555 in 
Nederland.

Foto: Martijn Beekman
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AGora-Lezing 

Johanna Meijer, De biologische 
klok, slaapritme en obesitas
Donderdag 19 september, 20.00 uur

Werkt die klok minder goed en vlakken de ritmes af, dan kan 
dat leiden tot gezondheidsschade. Wanneer er te veel uit de 
maat wordt gespeeld, neemt de kans op overgewicht, hart- en 
vaatziekten, diabetes type 2 en Alzheimer toe. De biologische 
klok stuurt behalve het centrale zenuwstelsel ook alle organen 
en weefsels aan. Hij is als het ware de dirigent die iedereen in 
de maat laat spelen; overdag snel, ‘s nachts langzaam. Hoe 
deze biologische processen met ons slaap gelieerde gedrag 
samenhangen zal worden besproken. 

Prof.dr. Johanna Meijer is als hoogleraar Neurofysiologie 
verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en 
ook gasthoogleraar aan de Universiteit van Oxford. Haar 
onderzoeksgebied is dat van de biologische klok en daarmee 
samenhangende biologische processen en ons gedrag.

Een goed functionerende biologische klok 
heeft een robuust ritme en zorgt voor 
grote verschillen in slaap-waakritmes, 
temperatuurritmes, hormonale 
ritmes, ritmes in enzymniveaus, en in 
genexpressie door het hele lichaam. 
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Literaire Kring

Simon Vestdijk: Terug tot Ina Damman
Dinsdag 21 mei, 19.30 uur

Dostojevski heeft ons op een prachtige manier laten zien waartoe een gokverslaving, zijn gokverslaving, kan 
leiden. Sandra Geller wist de schrijver mooi tot leven te laten komen met het door haar gemaakte hoorspel.

Maar nu staat ons weer een Nederlandse schrijver 
te wachten, Simon Vestdijk. Halverwege de 20e 
eeuw was hij de schrijver die iedereen kende of 
moest lezen. Een groot oeuvre van 52 romans en 
dichtbundels en aanwezig op de leeslijst van iedere 
middelbare scholier. Maar  
vandaag alleen nog bij oudere lezers bekend en 
heel weinig gelezen. Dat zijn boeken nog altijd de 
moeite waard zijn bewijst ook het derde deel uit de 
autobiografische Anton Wachter reeks, ‘Terug tot 
Ina Damman’.
Vestdijk beschrijft hierin een periode uit zijn 
middelbare schooltijd in Lahringen (Harlingen). Hij 
wordt er gepest en probeert zo weinig mogelijk op 
te vallen. Om zijn angst te vergeten werkt hij hard 
en haalt goede cijfers, de negens zijn niet goed 
genoeg en moeten tienen worden. Hij wordt verliefd 
op een nieuw meisje in de klas, Ina Damman.  
Hij loopt met haar mee naar de trein, tot hij na eni-
ge tijd van een vriendin van haar hoort dat ze hem 
een vervelende jongen vindt. Als hij haar dat vraagt 
bekent ze dat.  

Hij belooft dat hij haar niet meer lastig zal vallen. 
Zijn favoriete leraar Greve, docent Nederlands en  
geschiedenis, besluit door het rumoer in de klas 
geen les meer te geven. Anton en zijn vriend en 
medeleerling Max herstellen de orde door iedereen 
die de les verstoort met klappen te dreigen. Die 
deelt Anton ook werkelijk uit aan de vervelende 
Gabriëls. Iedereen is verbaasd en de houding van 
zijn klasgenoten verandert totaal. 
De inleiding wordt verzorgd door Vivian de Poorter.

Informatie over de verdere activiteiten van de  
Literaire Kring kunt u op het ledengedeelte van
de website vinden. Op dinsdag 4 juni vindt de 
uitgestelde bespreking van ‘De springende fontein’ 
plaats.

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

Rob Westra
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Programma Leesgroep 
Nobelprijswinnaars
2019-2020

De leesgroep zal ook in het komende seizoen boeken van de Nobel-laureaten 
kiezen om te lezen en te bespreken. Per bijeenkomst (er zijn er acht of negen 
gepland) wordt door de inleider van die sessie een boek gekozen. Deze geeft een 
kort exposé over het boek, de schrijver en de maatschappelijke context. Daarna 
wordt het boek in de groep besproken, waarbij het niet alleen gaat om de 
literaire kwaliteiten maar ook hoe het boek ons geraakt heeft. De thematiek van 
de gekozen boeken brengt ons in aanraking met een wereld die ons vaak vreemd 
is, maar wel fascineert.

We hebben gekozen voor een leesgroep van beperkte omvang: acht à tien leden. 
Door de geringe omvang wordt van iedereen een grote inzet verwacht. We 
hebben thans negen leden zodat er ruimte is voor een extra lid; neem daarvoor 
contact op met Jean Frijns: leesgroep@ag-eindhoven.nl. Een nog beter idee is een 
nieuwe groep te starten; wij willen daarbij graag helpen.

Na het succesvolle zomerconcert vorig jaar met melodieën uit opera’s van Gilbert 
& Sullivan gaat het AG-Vrouwenkoor door met muziek van dit befaamde duo.  
Op 20 september kunt u genieten van een nieuwe selectie koorstukken en solo’s 
uit bekende light opera’s van Gilbert & Sullivan.

Onder de enthousiaste leiding van dirigent Richard Meulendijk biedt het koor u 
een afwisselend programma. Als solist is Johan van Oorschot weer te horen,  
aan de vleugel zit Rob van Hek en er zal verdere medewerking komen uit 
verrassende hoek!

Thea Schellekens-van Haren, Feli Platzer, Mariët Huijgen

AG-Vrouwenkoor

Gilbert & Sullivan 2.0
Vrijdag 20 september, 20.00 uur
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Sociëteitsleven

In dit Gewag kijken we vijf maanden 
vooruit. In die vijf maanden gebeurt 
uiteraard heel veel, niet alleen in ons 
dagelijks bestaan, maar ook in het  
AG-leven. In mei en juni zijn er nog  
veel activiteiten. Juli en augustus zijn 
rustig, maar wel houden we op  
4 juli onze beroemde barbecue en  
op 1 augustus de Spaanse avond.
Vanaf 12 augustus is het AG weer 
open en kunt u elkaar treffen tijdens 

de gezellige Baretclub op vrijdag. Zo 
blijven we in contact met elkaar, en  
dat is erg belangrijk.
En zoals u hebt kunnen horen en 
lezen zijn de eerste voorbereidingen 
voor het 15e lustrum al in gang 
gezet. Hebt u een goed idee dat u 
met de Lustrumcommissie wilt delen? 
Neem contact met hen op en wie 
weet komen we samen tot een mooi 
programmaonderdeel.

Op 19 juni genieten we voor de laatste keer in dit Verenigingsjaar van het bekende 
vijfgangen diner. Alles in zomerse sfeer en naar we verwachten: in de tuin!

Het volgende seizoen beginnen we op woensdag 18 september. Daarna houden 
we steeds de derde woensdag aan van de oneven maanden. Dat kunt u dus vast 
noteren: 20 november 2019, 15 januari 2020, 18 maart 2020, 20 mei 2020,  
15 juli 2020

Culinaire Tafel
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AG-Fietspuzzelrit

Trappen, Happen en Grappen
Woensdag 24 juli

Midden in de zomer is er nog een kans om 
elkaar te treffen. Wij organiseren een AG-
puzzelrit op de fiets door een mooie omgeving. 
Bij slecht weer is de reservedatum vrijdag 26 
juli. Het gaat niet om snel en ver, maar om 
plezier en alertheid. Wij stellen teams samen 
van vier personen, maar men kan zich ook als 
team opgeven. Wie niet wil of kan fietsen is 

van harte welkom om deze dag mee te vieren 
als bijvoorbeeld ‘controlepost’.

De inschrijving op de website is geopend en 
de eerste aanmeldingen zijn al binnen. Klik 
hiervoor in de webagenda op 24 juli. 

Willie Roncken en Paul Boshouwers
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Expositie

Cilian Vinke en Gerry Toenders 
Vertaalde emoties
in beeld en woord
5 september t/m 4 november

In 2004 schreef ik een tekst over het werk van 
Cilian Vinke (1943) en sloot dat af met de zinnen: 
“Wat het werk van Cilian zo boeiend maakt, is dat 
het een integer creatief verslag is van haar visie, 
haar persoonlijkheid, haar karakter. De kracht 
en het technisch vermogen om hier uiting aan te 
geven zijn onderscheidende factoren.
Ze stimuleren de nieuwsgierigheid naar toekomstig 
werk van deze kunstenaar.”

Afgelopen najaar bezocht ik haar en zag dat zij 
een nieuwe weg was ingeslagen. Herkenbaar is 
haar grafische vormentaal, maar het gebruik van 
nieuwe materialen en de toevoeging van de derde 
dimensie dragen bij aan een heel andere beleving 
van haar werk. Het is alsof ze de beschouwer 
uitdaagt om het werk ook eens van een andere 
kant te bekijken. 
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Cilian Vinke,
‘Samen verder’
gemengde technieken,
115 cm x 95 cm



Als duo-exposant heeft zij 
Gerry Toenders (1946) 
gevraagd. Zij maakt 
gedichten op acrylaat. 
In de jaren 70 raakte 
ze geïnspireerd door 
de gedichten van Bert 
Schierbeek. Sinds die tijd 
maakt ze gebruik van de 
vrije versvorm om te schrijven 
over wat haar raakt. Zij zegt 
hierover: “Het spannende 
van deze vorm is dat het 
gedicht al ontwikkelend vorm 
krijgt en als ik het passend 
vind, kan putten uit poëtische 
stijlfiguren. Ik maak van mijn 
ervaringen, gedachten en 
gevoelens aantekeningen en 
uit die krabbels van woorden 
ontstaat dan het gedicht.”

De combinatie van deze 
schilderkunst en taal aan 
de muur belooft een andere 
kijkbeleving in het AG. De 
verfhuid, de vlakverdeling en 
kleuren van deze schilderijen 
kunnen gelezen worden en 
de woorden aan de muur 
benadrukken de beeldende 
kwaliteit van de vrije 
versvorm. 

Liesbeth Schreuder

Gerry Toenders,
gedicht op acrylaat
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WETENSCHAP

MAATSCHAPPIJ

SOCIËTEIT

CULTUUR

Do 2 mei Ledenborrel
Ledenborrel met aansluitend
Asperge-dish
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 3 mei Arrangement 
A.L. Snijders & Prisma Strijktrio
Muziekgebouw/Meneer Frits: vanaf?

Di 7 mei AG-Golfdag
Golfbaan Midden-Brabant, Esbeek, 11.00 uur

Wo 8 mei NLT 18-2
Nieuwe Leden Tafel 18-2
Sociëteit, 18.00 uur

Do 9 mei AGora-NGIZ-Lezing  
Toekomst van Afrika 
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 10 mei Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 10 mei Filmhuis
Speelfilm: Six wives of Henry VIII
Anne of Cleves
Balkonkamer, 19.30 uur

Za 11 mei Excursie
Rotterdam: 100 jaar Bauhaus
Genneper Parken, 10.00 uur

Di 14 mei Wandeling
5 km wandeling
Diverse locaties, 10.30 uur

Do 16 mei AGora-Lezing      
Strijd tegen de armoede
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 21 mei Literaire Kring
Simon Vestdijk - Terug tot Ina Damman
Balkonkamer, 19.30 uur

Do 23 mei AG-Arrangement
Claudia de Breij: Nu 
Sociëteit, 17.30 uur

Toneel&Cabaret  elke maandag, Meerlezaal, 20.00 uur 
AG-Koor elke woensdag, Meerlezaal, 20.00 uur
Bridgeclub 1 2e dinsdag van de maand, 19.30 uur
Vrij Bridge elke woensdag, 19.30 uur, 
 aanmelden voor dinsdag 12.00 uur
Tafel O&D 1 elke 2e donderdag van de maand, 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
Filosofie
Groep Vergeer   maandag     6/5, 3/6 (reserve) 20.00 uur
Groep Van Reijen maandag   13/5, 3/6 (reserve) 20.00 uur
Groep Rajh/Argelo maandag   13/5, 17/6 (reserve) 20.00 uur
Groep Van der Velde maandag   20/5, 17/6 (reserve) 20.00 uur
Groep Tinnevelt dinsdag      21/5, 18,6 (reserve) 20.00 uur
Groep De Wind woensdag    8/5, 12/6 (reserve) 20.00 uur
Groep Slurink woensdag  22/5, 26/6 (reserve) 20.00 uur

A
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a 

m
ei

 -
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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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Vr 14 juni Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 14 juni Filmhuis 
Muziekfilm: Amadeus
Balkonkamer, 19.30 uur

Wo 19 juni Culinaire Tafel
Een zomers vijfgangendiner 
Haardkamer, 18.00 uur

Zo 23 juni Wandeling Combi
5 en 10 km
combinatie-wandeling 
Zie de website, 10.00 uur

Vr 28 juni Baretclub
Borrelen en tafelen  
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 28 juni Filmhuis
Speelfilm:
A fish called Wanda  
Balkonkamer, 19.30 uur

Do 4 juli Ledenborrel
Ledenborrel en barbecue   
Sociëteit, 17.30 uur

Wo 10 juli NLT 18-2
Nieuwe Leden Tafel 18-2 
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 12 juli Baretclub
Borrelen en tafelen  
Sociëteit, 17.30 uur

Ma 15 juli -
Zomervakantie
Het AG is gesloten  
t/m 11 augustus

Wo 24 juli
AG-Fietspuzzelrit
Zie de website, 10.30 uur

Vr 24 mei Baretclub
Borrelen en tafelen  
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 24 mei Filmhuis
Speelfilm: The Great Dictator  
Balkonkamer, 19.30 uur

Zo 26 mei Wandeling
10 km wandeling
Eigen vervoer of via afspraak

Ma 27 mei Baretclub
Samen dineren
voorafgaande aan de ALV
Sociëteit, 17.30 uur

Ma 27 mei Algemene
Ledenvergadering
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 28 mei Muziekcaleidoscoop
Entartete muziek &
bijzondere (LP) opnames
Balkonkamer, 20.00 uur

Do 30 mei -
Hemelvaartweekend
Het AG is gesloten

Di 4 juni Literaire Kring
Martin Walser
Balkonkamer, 19.30 uur

Do 6 juni Ledenborrel
Ledenborrel met muziek,
aansluitend Italiaans buffet
Sociëteit, 17.30 uur

Do 6 juni  
Opening Expositie  
Niek Hendrix en Berry Sanders
Sociëteit, 18.00 uur

Ma 10 juni - Pinksteren
Het AG is gesloten

Wo 12 juni NLT 18-2
Nieuwe Leden Tafel 18-2
Sociëteit, 18.00 uur

 Juni 2019

 Juli 2019

Gewag 17  
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Data onder voorbehoud. Kijk voor de actuele agenda op:
www.ag-eindhoven.nl

18   Gewag

 Augustus 2019

 September 2019

Do 1 aug Ledenborrel
Spaanse avond   
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 16 aug Baretclub-Extra
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 30 aug Baretclub-Extra
Sociëteit, 17.30 uur

Do 5 sep Ledenborrel
Opening verenigingsjaar   
Sociëteit, 17.30 uur

Do 5 sep Opening Expositie  
Cilian Vinke en Gerry Toenders
Sociëteit, 18.00 uur

Do 12 sep  
AGora-NGIZ-Lezing  
Onderwerp nog niet bekend 
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 13 sep Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 17.30 uur

Do 19 sep AGora-Lezing  
De biologische klok, slaapritme
en obesitas
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 20 sep AG-Vrouwenkoor
Gilbert & Sullivan 2.0
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 24 sep Muziekcaleidoscoop
Thomas Quasthoff + Onvergetelijke 
zwoele en swingende muziek
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 26 sep Literaire Lezing   
Kom kennismaken met…
Muziek en literatuur onder Stalin
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 27 sep Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 17.30 uur

Ma 30 sep Gele-Hesjes-Tafel
Sociëteit, 20.00 uur

Oproep: Ja, kúnst! 

Grote kans dat u al gehoord hebt van het bestaan van een nieuwe Tafel over 
kunst. Deze Tafel heeft drie maanden gedraaid als pilot. Uit de evaluatie aan 
het eind van de derde bijeenkomst is gebleken dat alle deelnemers zonder 
uitzondering zeer lovend waren over onze werkwijze willen verder gaan met 
deze activiteit. Natuurlijk willen wij ook anderen in de gelegenheid stellen 
om op deze wijze met kunst bezig te zijn. Daarom willen wij in september 
een tweede groep starten. U kunt zich aanmelden bij de coördinator Henk 
Hilhorst via het mailadres ja.kunst@ag-eindhoven.nl. Ook voor nadere 
informatie kunt u dit mailadres gebruiken.
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Wandelen

Een bijzondere gebeurtenis 
de 200ste AG-wandeling
op 24 februari

Er zijn veel activiteiten binnen het AG die druk 
door de leden bezocht worden. Eén echter speelt 
zich buitenshuis af en maakt menig wandelaar een 
tevreden en gelukkig mens. En voor wie het nog niet 
weet: de AG-wandelingen zijn een enorm succes en 
lopen met ons weg, de wijde wereld in.

Op 24 februari hadden Ine en Jet de 10 km 
wandeling uitgezet rondom Boxtel en het werd een 
doorslaand succes. De wandeling was afwisselend: 
hier en daar open terrein, dan weer stukjes bos, 
een wiebelend bruggetje (help), uitlopende knoppen 
met de lente in de lucht (snuif snuif), vroege vlinders 
langs de kabbelende Beerze en een stukje Kampina. 
Het weer werkte mee, het was een zonovergoten 
dag met weinig wind en met een heel hoge 
opkomst: 24 wandelaars - wie had dat gedacht - 
verzamelden zich om 10.30 uur bij eetcafé ‘Meneer 
Klaver’ tegenover de kerk in Lennisheuvel bij Boxtel.

Na 5 km wandelen kwam er een onverwachte 
verrassing uit de rugzak van Mariët rollen: twee 
grote dozen Merci met 200 chocoladetabletten 
om de 200ste wandeling te vieren. Het werd een 
geweldige koffiestop met veel chocola en koek.  
Tijdens de nazit bleek ’Klaver’ de draad kwijt te 
zijn, want op dit grote aantal lunchgasten was niet 
gerekend. Uiteindelijk kwamen de gerechten op 
tafel en door het wachten smaakte het allemaal nog 
beter.
Wat was dit een buitengewoon gezellige dag. Voor 
herhaling vatbaar! En als u nu als lezer denkt: daar 
had ik bij willen zijn, dan hebt u groot gelijk. Dus 
hou de nieuwsbrief in de gaten en de agenda in het 
Gewag, of kijk op de website. Aanmelden is niet 
nodig. En uitsluitend van de nazit genieten kan ook. 
Tot de volgende wandeling.

Patricia van Tilburg

Foto: Ine van de Rijke
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Het loopt storm bij
Opinie & Debat
Vierde groep wordt opgericht

De gemiddelde AG-er staat vol in het leven, houdt 
het wereldnieuws goed bij, heeft overal, nou ja, 
bijna overal, een mening over en vindt het leuk om 
daarover te discussiëren met wie maar wil. 

De oprichting destijds van de eerste Opinie-en-
Debatgroep bleek een gouden greep. Het concept 
sloeg aan en in een mum van tijd was de groep vol. 
Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot circa tien, 
anders werkt het niet goed meer, dus toen er veel 
meer belangstelling bleek te zijn kwam er al gauw 
een tweede O&D-groep en vervolgens een derde.
Maar nog steeds staan AG-leden te trappelen 
om mee te debatteren. Ach het is ook zo leuk. 

Vandaar dat we nu een vierde O&D-groep willen 
gaan oprichten. Hebt u belangstelling? Stuur dan 
een mailtje naar opinie.debat4@ag-eindhoven.nl. 
Zodra tien personen zich hebben gemeld, gaan 
we overleggen op welke dag van de maand we bij 
elkaar willen komen en wie coördinator wordt. En 
dan gaan we zo snel mogelijk van start.

Ook deelnemers van de bestaande O&D-groepen, 
die wel eens van groep willen wisselen, kunnen zich 
melden. Wacht niet te lang met aanmelden, want 
voor u het weet is de nieuwe groep alweer vol. 

Rolf Treep

erkend lid van

Postadres: 

Romuluslaan 33 - 5631 JV  Eindhoven

040-4 100 500 / 06-245 938 72

info@avwoningmakelaardij.nl

drs. A.A.C. (Arnout) Verheij rvgme

woningmakelaar

www.avwoningmakelaardij.nl

Arnout Verheij Woningmakelaardij
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Oprichting Gele Hesjes-Tafel

Heeft ‘de elite’ een monster 
gebaard? Of niet?
Maandag 30 september, 20.00 uur

Waarom leeft er, in een van de meest gelukkige 
landen ter wereld, zoveel onvrede? 

Om antwoord te vinden op deze vraag willen 
wij een groep mensen binnen het AG bij elkaar 
brengen, die gaan meedenken over een aantal 
belangrijke knelpunten binnen de huidige 
maatschappelijke verhoudingen. 

Doel van dit nadenken is te komen tot een 
degelijke analyse van de huidige knelpunten, 
maar vooral om te zoeken naar het begin van 
een oplossing daarvan. Er is gekozen voor een 
aantal thema’s die liggen op het terrein van 
de groeiende maatschappelijke ongelijkheid, 
klimaatverandering en duurzaamheid, en 
de toenemende vervreemding van onze 

medemens. Welke factoren hebben deze 
knelpunten veroorzaakt en welke belemmeren 
of bevorderen een gedegen oplossing ervan? 
Wat zien wij voor mogelijkheden om de 
samenleving te verbeteren en waaruit bestaan 
die mogelijkheden? Veel vragen, waar we nog 
geen afdoende antwoord op hebben. 

Wie doet er mee aan onze zoektocht naar 
een nieuwe wereldorde? Hebben we daar een 
redelijk beeld van gekregen, dan presenteren 
we de resultaten aan de overige AG-leden.
Noteer alvast de datum van de eerste 
bijeenkomst met als onderwerp: ‘hoe gaan we 
het aanpakken’ en meld u aan via de website. 

Tinus de Gouw en Bernard Grevink

Foto: Marije Grevink
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AG-Arrangement
Feestelijke avond naar het theater in goed gezelschap

Nu
Claudia de Breij
Donderdag 23 mei, samenkomst op het AG 17.30 uur

Claudia is vrolijk hoor, daar niet van, maar ook een 
beetje bang. Dat de oorlog komt. En dat je dan moet 
schuilen. Jaja. Je kunt er over zingen. Je kunt er ook 
iets aan doen. Maar hoe? Ga je de golven van de 
geschiedenis te lijf zoals Willem van Oranje, zoals 
Gandhi of toch zoals Piet van de lokale fanfare uit 
het dorp van haar jeugd? En wanneer? Dat weet ze 

wél: Nu. Claudia de Breij: tv-presentator, columnist, 
zangeres, auteur en al jaren aan de top met haar 
actuele cabaretvoorstellingen en mooie liedjes.

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

Foto: © Hans Peter van Velthoven
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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 Parktheater. 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-Arrangement
Feestelijke avond naar het theater in goed gezelschap

In samenwerking met het Muziekgebouw hebben we een nieuwe vorm gevonden. Heel interessant en 
aantrekkelijk. Speciaal voor AG-leden en hun introducés biedt het Muziekgebouw een arrangement 
aan: een korting op de concerten in twee series in combinatie met een driegangen diner bij Meneer 
Frits, samen voor de scherpe prijs van € 40 (p.p. per concert). 

Het arrangement boekt u als volgt:
• U bestelt via de website van het Muziekgebouw uw tickets op de ster-rang  

(let op: voor andere rangen geldt deze aanbieding niet) en het diner.  
U gebruikt de volgende actiecode: ArrangementAG, de korting wordt dan  
automatisch verwerkt. Uw tickets gelden tevens als kortingsbewijs bij het diner

• U checkt de aanvangstijd op internet bij de boeking 
• U gaat tevoren en tijdig op eigen gelegenheid naar Meneer Frits voor het 

diner 

Kijk op de AG-website voor meer informatie over deze voorstelling en om u in te 
schrijven.

Arrangement

Feestelijke avond naar het Muziekgebouw 
met uw eigen gezelschap

Vrijdag 3 mei 

A.L. Snijders & Prisma Strijktrio

Gewag  23   

Foto: © Jan Glas
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Muziekcaleidoscoop, prime

Bob van der 
Waaij over 
Entartete Musik
Dinsdag 28 mei, 20.00 uur

Op 18 september wordt in Eindhoven 
herdacht dat de stad 75 jaar geleden 
werd bevrijd. Op de Dam in Amsterdam 
vindt ieder jaar op 4 mei de landelijke 
herdenkingsdienst plaats. Een aantal 
keren is deze herdenking ook aanleiding 
geweest tot politieke discussies over 
welke groepen slachtoffers daar herdacht 
zullen worden. Nog steeds zijn er nieuwe 
groepen slachtoffers te betreuren ten 
gevolge van onderdrukking, racisme en 
onverdraagzaamheid. Tijdens de oorlog 
stonden alle kunsten onder toezicht van 
de Cultuurkamer. En veel kunstvormen 
werden ook verboden. Na de Tweede 
Wereldoorlog heeft de ‘entartete’ 
beeldende kunst veel meer bekendheid 
gekregen dan de destijds verboden 
klassieke muziek. Ik heb gekozen voor een 
gevarieerd programma, waarin ook wat 
entertainment is opgenomen. 
Over de illustratie het volgende. Het is 
een kopie van de tijdens de ‘schand-
tentoonstelling’ verspreide pamfletten 
in 1938: een saxofoon spelende Afro-
Amerikaan met een davidster op zijn jas. 

Van mijn overbuurman, de componist en 
koordirigent Antoon Maessen, leerde ik ooit 
plezier in muziek te hebben. Op feestjes speelde 
hij vaak op de piano, en als hij op dreef was 
begon hij al spelend de piano te demonteren, 
met inbegrip van de toetsen. Zo ver gaat het 
deze Muziekcaleidoscoop niet. Maar ik wil u 
graag muziek presenteren waar de componist, 
de uitvoerend musicus of het publiek veel plezier 
aan hebben beleefd. Van het Australische 
blaasinstrument de didgeridoo tot de fantastische 
koperblazers van de Roemeense fanfare Ciocarlia. 
Van de erotische en geestelijke madrigalen van 
Monteverdi tot meeslepende Antilliaanse walsen, 
van de jonge Argentijnse celliste Sol Gabetta tot 
de nog jongere gebroeders Arthur en Lucas Jussen 
uit Hilversum. Het wordt een verrassende avond.

Muziekcaleidoscoop, secunde

Jan Koppen:
Banquet of the Senses
Dinsdag 28 mei, 21.00 uur
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Muziekcaleidoscoop

Muziekcaleidoscoop, prime

Jean Peters over
Thomas Quasthoff
Dinsdag 24 september, 20.00 uur

Muziekcaleidoscoop, secunde

Live: jazzkwartet
Unforgettable,
zwoel en swingend
Dinsdag 24 september, 21.00 uur

Thomas Quasthoff is een wereldberoemde, 
veelzijdige Duitse bariton, die van 1988 
tot 2012 op de grote internationale podia 
stond. Hij is een heel bijzondere man. Hij 
werd geboren met ernstige aangeboren 
afwijkingen, veroorzaakt doordat zijn 
moeder tijdens de zwangerschap softenon 
gebruikte. Thomas bleek een doorzetter. Met 
veel te kleine armen en benen heeft hij zich 
opgewerkt tot een prachtige, professionele 
bariton met een wereldcarrière. Hij werd 
niet toegelaten tot het conservatorium, 
want hij kon uiteraard niet pianospelen! Hij 
heeft het dus met privélessen moeten leren. 
Zijn uitgebreide repertoire omvat onder 
meer oratoria, liederen en - ondanks zijn 
handicap - een enkele opera. Zijn broer 
heeft hem steeds geholpen met reizen en 
allerlei praktische zaken. Hij is dan ook een 
zanger die als vrij man op het podium staat 
en masterclasses geeft. Kijk hiervoor maar 
op YouTube. Jean Peters was een regelmatig 
gevraagd tenorsolist. Sinds een jaar of tien 
geeft hij presentaties over diverse muzikale 
onderwerpen.  

Pianist en zanger Nat King Cole maakte in de 
jaren 1950 furore met Irving Gordons com-
positie ‘Unforgettable’, en velen volgden zijn 
voorbeeld. Het ensemble van vanavond heeft 
zijn naam ontleend aan dit nummer, dat tevens 
de herkenningsmelodie is.
U krijgt een internationaal gezelschap van ras 
muzikanten te horen; ieder lid heeft zich van 
jongs af aan bezig gehouden met uiteenlopen-
de vormen van muziek. Het ensemble laat u 
bij deze gelegenheid genieten van hoogstand-
jes uit de geschiedenis van de jazz. Op het 
moment van schrijven ligt het programma nog 
niet helemaal vast, maar u kunt rekenen op een 
uitgekiende selectie uit de periode 1920-1970.
Harald Ihle zal u bij de verschillende muziek-
stukken wat wetenswaardigheden vertellen. 

Het ensemble heeft de volgende bezetting:
Maria van Gils zang
Hessel van Deursen gitaar, trompet en zang
Harald Ihle piano en accordeon
Plurk van der Vliert bas
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De Baretclubcultuur

Wanneer u nog nooit naar de Baretclub geweest 
bent, hebt u iets gemist. Twee jaar geleden 
begonnen we met een eenvoudig concept, 
een sober doch voedzaam maal met enkele 
drankjes op vrijdagavond, voorafgaand aan de 
filmhuisvertoning. Briljant in zijn eenvoud, zeggen 
we in alle bescheidenheid. Sommige ideeën zijn zo 
simpel dat je je afvraagt waarom niemand er ooit 
eerder is opgekomen. 
Het was meteen een succes en trok een groeiende 
kring AG-ers. Mannen en vrouwen, singles (veel) 
en stellen, filmhuisbezoekers, maar ook mensen die 
op vrijdagavond gewoon even geen zin hadden 
om te koken. Iedereen bleek gecharmeerd van de 
ontspannen, plezierige sfeer, die beslist anders is 
dan tijdens de maandelijkse ledenborrels. Minder 

rumoerig, met meer gelegenheid voor rustige 
gesprekken met tafelgenoten.

De Baretclubcultuur begint dus naam te krijgen. 
Wie één keer geweest is komt terug en neemt 
anderen mee. Hoort zegt het voort. En het wordt 
nog beter: voortaan blijft de Baretclub het hele 
jaar, zolang de sociëteit open is, doordraaien, ook 
als het Filmhuis zijn vakantiestop heeft. (mits de 
sociëteit open is uiteraard). En we houden voortaan 
ook een Baretclub voorafgaand aan de Algemene 
Ledenvergadering. Dan kunt u tijdens de maaltijd 
alvast met bestuursleden van gedachten wisselen 
over de agendapunten. 

Engel Hoefgeest en Jan Kees van der Veen

Foto: Jeroen Schellekens
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Politiek Historische Kring

Terug- en vooruitkijkend

Dit jaar is voor wat betreft de Kring voorbijgevlogen. De Koude Oorlog 
was het onderwerp en omvatte de tijd van 1890 tot aan 1989. De Koude 
Oorlog zoals wij die benaderden handelde over de hele wereld. Het boek 
dat wij hanteerden was dat van O.A. Westad met de gelijknamige titel. 

Wat leer je ervan, waarom neem je deel aan die Kring? Je kunt er kritisch 
van worden t.a.v. beweegredenen die machthebbers hebben om in te 
grijpen. De woorden zijn mooi en men heeft het beste voor met de bevolking 
van het land waartegen wordt opgetreden. De werkelijkheid die volgt is 
vaak minder positief. Kijk naar Vietnam, Afghanistan, Syrië, Irak en Libië. 
Wat zou er gebeurd zijn als niemand had ingegrepen? 

In een ‘special’ hebben we teruggekeken naar de 80-jarige oorlog of zoals 
die nu heet ‘De Opstand’. Was Willem van Oranje wel dé held en wat 
betekende die oorlog voor het Zuiden van ons land? Ook in dit geval zijn 
de verhalen die ons verteld zijn op school maar ten dele de waarheid.  
Het helpt om daar kritisch naar terug te kijken. 

Volgend seizoen gaan we China onder de loep nemen met het accent op 
de periode van de 19e eeuw tot nu toe. We gebruiken daarvoor een paar 
vooraf afgesproken boeken. Een China-expert, Keith R. Schiopppa, schreef 
in dat verband: “We study modern Chinese history in order to understand 
the Chinese people’s memory of the past and understanding of themselves. 
We also study the Chinese past to derive for ourselves a foundation for 
comprehending the present in as full and accurate a context as possible  
in order to act responsibly as citizens of the world.” Een sterke motivatie.  
Als eenmalige ‘special’ kijken we ook naar 100 jaar algemeen kiesrecht  
in Nederland. 

Elke maand komen we op de 2e woensdag om 11.00 uur bij elkaar en 
lunchen gezamenlijk. In mei staat de eerste versie van het programma  
2019-2020 op de site. Als u belangstelling heeft als meelezende deelnemer, 
als inleider wellicht of alleen maar als toehoorder, meld u dan aan.

Bernard Grevink

Het verenigingsjaar is weer bijna voorbij. Het verleden is weer een jaar gegroeid. Het 
werkterrein van de PHK is daardoor weer met een jaar uitgebreid. 
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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. 

Rob Westra    

Het reizen zit Rob Westra (Rotterdam, 
1938) als het ware in het bloed. 
Zijn vader voer als scheepswerktuig-
bouwkundige over de grote oceanen. 
“Dat voorbeeld heeft me op twee sporen 
gezet die belangrijk waren voor mijn 
leven: 1. de werktuigbouwkunde; 2. 
de behoefte iets van de wereld te zien, 
verder te kijken dan het dorp of de stad  
in de buurt.”

Als jongen ging hij regelmatig kijken aan boord bij zijn vader, 
zeker als het schip in het dok lag. “Ik heb lang gedacht dat 
ik zelf ook zou willen varen. Maar toen mijn vader een keer 
voor een jaar van huis was en ik de impact ervan zag, heb 
ik me bedacht. Wel heb ik op mijn zestiende een reis met 
een passagiersschip van de Holland Amerika Lijn (HAL) naar 
Amerika gemaakt als hospitaalbediende. De behoefte om meer 
van de wereld te zien is altijd gebleven.”
Zijn opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de 
Technische Universiteit in Delft is hem daarbij goed van pas 
gekomen. “De helft van mijn werkzame leven heb ik in het 
buitenland doorgebracht.”
Aanvankelijk belandde hij in Eindhoven voor zijn afstudeer-
onderzoek bij een metaalwarenfabriek die aan Philips leverde. 
Hij studeerde af in werkplaatstechniek en bedrijfsorganisatie bij 
een metaalwarenfabriek, met als bijvak filosofie. “Dat vak heeft 
me altijd geïnteresseerd, net als kunst en cultuur.”    
Na zijn diensttijd en inmiddels getrouwd met onderwijzeres 
Irma, kon hij aan de slag bij die metaalwarenfabriek van Philips 



Gewag  29   

in Eindhoven, waar ze ook gingen wonen en 
hun drie dochters werden geboren. Rob kreeg al 
snel de leiding van de gereedschapsmakerij en 
na enige tijd ook van de kleine-serieproductie. 
Hij deed veel aan sport, met name tafeltennis 
en schaatsen, en werd bestuurslid van de IJsclub 
Eindhoven. “Elke zondag gingen we met de bus 
naar de kunstijsbaan in Deventer.”
In 1969 werd hij door Philips gevraagd naar 
India te gaan om daar de metaalwarenfabriek 
in Poona te leiden. “We hebben er niet lang 
over hoeven denken. Zonder precies te weten 
wat ons te wachten stond, zonder veel kennis 
van het land, zijn we in dat avontuur gestapt. 
We hadden zelfs nog nooit gevlogen. Maar 
we hebben er geen moment spijt van gehad. 
Voor mijn vrouw was de verhuizing veel 
ingrijpender dan voor mij, want ik had mijn 
werk. Maar het is allemaal prima op zijn 
pootjes terechtgekomen.” Toen Rob na twee 
jaar voor verlof in Nederland was, voelde het 
als een weldaad dat hij terug kon naar India. 
“We hebben er een fijn leven gehad. Met ons 
gezin hebben we India van Noord naar Zuid 
verkend.”
Na 4,5 jaar India volgde België: Rob werd 
gevraagd bedrijfsleider van een Philipsfabriek 
in Lommel te worden, waar ze later ook gingen 
wonen. Het was wel even wennen. “Het verschil 
tussen Nederland en België is groter dan tussen 
Nederland en India. Maar we hebben er geen 
spijt van gehad.”  
Zijn volgende job bracht Rob weer in 
Eindhoven, als internationaal coördinator van 
de steun aan de groep Plastic & Metaaalwaren 
Fabrieken (PMF) van Philips in de wereld. Totdat 
het concern hem in 1985 vroeg de PMF-fabriek 
in Sao Paolo in Brazilië te gaan leiden. “Ook 
dat beviel heel goed. Tot eind 1989 hebben we 
daar gezeten.”
Minder aangenaam was hun volgende verblijf 
in het buitenland: China, om precies te zijn 
Szenzhen, de onstuimig groeiende metropool 
bij Hongkong, waar hij de leiding kreeg over 
de joint venture met een Chinees bedrijf. “Het 
was heel moeilijk om samen te werken met de 
Chinese partner: de cultuur- en taalverschillen 
waren gigantisch. Ik nam me voor om nooit 
meer in een land te gaan werken waarvan je de 
taal niet spreekt.”
Dat probleem deed zich niet meer voor, want na 
3,5 jaar ging hij terug naar Eindhoven om deel 
te gaan uitmaken van het holding-management 

van de PMF-groep, totdat hij in 1998 met 
pensioen ging. Zijn vrouw overleed een paar 
maanden voordat hij met pensioen ging.  

Reislust
Zijn pensionering betekende allerminst een 
einde aan zijn reislust. Aan hobby’s heeft hij 
toch al geen gebrek: literatuur, filosofie, toneel- 
en concertbezoek, tuinieren in de imposante 
tuin rondom zijn fraaie villa in Lommel net zo 
goed als golfen, wandelen, fietsen en koken. 
En het AG natuurlijk, waar hij al jaren  zijn 
beste beentje voorzet in de commissie Literaire 
Kring en de Beleidsadviesraad (“in november 
stop ik ermee”). Naast dit alles ziet hij kans er 
regelmatig op uit te trekken met zijn vriendin 
Annelies uit Den Bosch en met zijn drie dochters 
en zes kleinkinderen. In mei staan er bezoeken 
aan Valencia en aan het kamermuziekfestival 
Resonances in de Ardennen op het programma, 
in juli een verblijf met zijn jongste dochter 
in Oostenrijk voor de Schubertiade en in 
september een bezoek met zijn oudste dochter 
en haar gezin aan Amerika, aan een daar 
studerende kleindochter. Inderdaad, het reizen 
zit hem in het bloed.

Rob Westra bij de Schubertiade  
in Schwarzenberg, juni 2018
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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 weten-
schappelijke interesses. De leden ervaren het  
onderlinge contact op de sociëteit als waardevol.
Het lidmaatschap bedraagt € 265 per
Verenigingsjaar. 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, ...

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

• Volg unieke themalezingen over maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen

• Geniet samen van een betaalbare en smakelijke dagschotel in het restaurant

• Ga mee met excursies naar musea, geniet van speciale rondleidingen

• Spreek af met leden voor een borrel, een lunch of een goed gesprek

• 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


