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GROOTspraak
Het was voor iedereen een hele klus
toen tijdens de vakantie de planning een
maand werd vervroegd, maar dankzij
de inzet van alle AG-commissies en het
redactieteam is het gelukt. Passend in de
gecontinueerde communicatieplannen
ligt voor u een Gewag per 1 september,
met een geweldig seizoenoverzicht. Het
enthousiasme van de commissies straalt
af op hun activiteiten. Een programma
om van te watertanden. Als ik nog geen
AG-lid was dan wist ik het wel. Voor zover actuele informatie niet in dit Gewag
is opgenomen, verwijs ik u graag naar
onze goed gevulde en snellere website:
www.ag-eindhoven.nl.

Behalve de gebruikelijke activiteiten zijn
er ook ‘kruisbestuivingen’. Met name
noem ik die over het klimaat, een combinatie van studie, lezingen, debat en
films. En wat dacht u van literatuur met
muziek tijdens de Literaire avonden.
Op 6 april 1945 is het AG opgericht.
Het lijkt nog ver weg, maar toch vast uw
aandacht voor de speciale ledenborrel
op 2 april in 2020, als het lustrum met
als thema ’AG 75 jaar bij de tijd’ wordt
geopend. Tot december van dat jaar kunt
u in goed gezelschap meedoen aan tal
van lustrumactiviteiten.
Richard de GROOT
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Grijp je kans!
Voor u ligt het programma van het AG voor het nieuwe
verenigingsjaar. Een programma dat in de loop van het jaar
verder uitgewerkt en ingevuld wordt. Maar dit is het begin.
Opnieuw heeft een twintigtal commissies zich ingespannen om
een groot aantal boeiende activiteiten te organiseren.
Bij het AG doen we bijna alles zelf en dat maakt het zo mooi.
Velen hebben in het verleden al hun weg gevonden naar
een of meer activiteiten. Daarbij gaat het vaak om inhoud,
maar ook heel vaak om de ontmoeting, de vriendschap en de
humor. Dat maakt het AG zo boeiend. Voor alle leden blijft het
adagium, doe actief met iets mee, dan haal je het meest uit je
lidmaatschap. En als je nog niet direct je weg gevonden hebt,
probeer dan eens iets uit. Denk er ook eens aan dit jaar iets
heel anders te gaan doen dan bijvoorbeeld vorig jaar.
Bij het AG willen we elkaar boeiende belevenissen bieden,
boeiend qua inhoud, maar ook qua onderlinge verbondenheid
in ‘het goede gezelschap’. Dat alles is het cement van de
vereniging. Dus grijp je kans.

Kom kennismaken
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AG-bestuur in actie. Voorzitter Rolf Treep zet zijn beste beentje
voor en wit voor u de lijntjes. Dan weet u ook meteen wie het
gedaan heeft. Foto: © Roland van Witteveen

Rolf Treep, voorzitter
Gewag
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Bijzondere activiteiten in goed gezelschap
De leden van AG Eindhoven 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. Voor meer informatie over het AG,
het lidmaatschap en de activiteiten, kijk op de
website AG-Eindhoven.nl

Politiek Historische Kring (PHK)

Kennismaken met het AG?
Vul een kennismakingsformulier in op de website en
een van onze ambassadeurs neemt contact met u op
en maakt u wegwijs.

Het bestuur wenst alle leden een inspirerend en
gezellig sociëteitsseizoen.

Wandelen in het groen: gewoon doen!

China drukt steeds meer zijn stempel op de wereldeconomie, en niet alleen in Afrika, want ook in Europa
is China economisch actief. China neemt steeds meer een belangrijkere plaats in de wereld in. Hoe heeft
China zich de afgelopen twee eeuwen ontwikkeld? Daar praat de Politiek Historische Kring (PHK) over aan
de hand van een actueel boek en een inleiding door een lid van de kring. De PHK komt elke 2e woensdag
van de maand bijeen om 11.00 uur en wij lunchen gezamenlijk. U bent welkom ook als u alleen wilt
luisteren. Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Maatschappij’, ‘Politiek Historische Kring’.

Maak kennis met onze levendige wandelclub en ontmoet gelijkgestemden met ieder hun eigen verhaal. Zet
dus uw beste beentje voor en wandel 5 of 10 km, mét of zonder hond. Na de 5 km wandeling is er appeltaart. Krijgt u al zin? Nieuwkomers kunnen zich aanmelden via de website van het AG. Wij zien uit naar
uw komst. Meldt u dus aan op wandelen@ag-eindhoven.nl of kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder
‘Sociëteit’, ‘Wandelen’.

Exposities

Filosofie

Vijf keer per jaar komt u binnen in een ander AG, tenminste, als u oog hebt voor kunst. De wanden van entree en sociëteitsruimte zijn permanent beschikbaar voor professionele kunstenaars, bij voorkeur uit de regio.
De wisselende, veelal duo-exposities, worden samengesteld door curator Liesbeth Schreuder. De uitdaging is
om werk te selecteren dat past in de verschillende ruimtes en in onderlinge relatie, juist door de combinatie,
meer oplevert dan alleen maar ‘kunst aan de muur’.
Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Cultuur’, ‘Kunst en Exposities’.

Interessant, verrijkend, gezellig, zo helemaal AG … Doe mee met AG-filosofie en neem deel aan een of
meer filosofiegroepen of kom luisteren naar een of meer filosofielezingen! Er zijn nog een paar plaatsen:
Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Maatschappij’, ‘Filosofiegroepen’ en/of ‘Filosofielezingen’.

Tafel Opinie & Debat

EU-Tafel

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 stelliger of wat prikkelender,
wat meer gedecideerd? En zou u die mening wel eens in een groter gezelschap willen ventileren en zien
wat er dan gebeurt? Kom dan eens een keer kijken bij een van de drie Opinie & Debat tafels. Dat is
prikkelend, informatief, meningvormend maar bovenal bijzonder onderhoudend. Kijk op de website van
AG-Eindhoven.nl onder ‘Maatschappij’, ‘Tafel Opinie & Debat’.

De wereld verandert en daarmee ook de EU. Onzekerheid troef. Tijd om daarover na te denken bij de
EU-Tafel. U hoeft het zelf niet allemaal te weten. Een inleider heeft zich ingewerkt in het onderwerp van de
avond. Dat biedt houvast voor een discussie. In april/mei organiseren we een avond voor AG-leden en
anderen over de resultaten van ons denken. De sfeer is die van een serieuze discussie maar tegelijkertijd is
het ook gezellig. Komt u ook? Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Maatschappij’, ‘EU-tafel’.
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AGora-Lezingen

Baretclub

In goed gezelschap met de spreker van gedachten wisselen tijdens het diner vooraf? Uw kennis verdiepen
met een breed aanbod aan onderwerpen? Dat kan ook dit seizoen weer met het interessante programma
van AGora-Lezingen op iedere donderdag van de maand, behalve de eerste dan op dinsdag. Maak uw
keuze uit de verschillende thema’s: Technologie en Wetenschap, Duurzaamheid, Democratie, Filosofie,
Literatuur en daarnaast uit de geschiedenis van het oude Egypte en Mesopotamië, Grieken en Romeinen of
de Geopolitieke Actualiteit in samenwerking met EOL, NKV en NGIZ.
Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Wetenschap’

De Baretclub is meer dan een eet- en drinkgezelschap. Op de vrijdagavonden dat de Baretclub zijn deuren
opent gebeuren er bijzondere dingen. Verrassende ontmoetingen tussen verschillende mensentypes. Diep
zinnige discussies over kleine en grote problemen. Medeleven en hilariteit. De aanwezigen gaan gelaafd,
gespijzigd én geestelijk voldaan van tafel. Meldt u dus aan op baretclub@ag-eindhoven.nl of kijk op de
website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Sociëteit’, ‘Baretclub’.

Muziekcaleidoscoop

Literaire Kring

Op vijf dinsdagavonden per seizoen komen muziekliefhebbers in de Dommelzaal bij elkaar om hun interesse en passie met elkaar te delen. Twee inleiders hebben ieder 45 minuten ter beschikking om muziek te laten
horen die zij mooi, interessant en/of boeiend vinden. Muziek in al haar diversiteit is welkom, er zijn geen
grenzen qua genre of richting. We laten ons graag verwennen met alles wat een AG-lid boeit. Kom vooral
luisteren bij de Muziekcaleidoscoop, wellicht sta je de volgende keer zelf enthousiast te vertellen.
Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Sociëteit’, ‘Muziekcaleidoscoop’.

De Literaire Kring komt iedere derde dinsdagavond van de maand samen om van gedachten te wisselen
over literaire werken, geselecteerd aan het einde van het vorige seizoen. Een (interne of externe) spreker
verzorgt de inleiding en nodigt de leden uit te reflecteren. Wat we lezen is afkomstig uit alle windstreken
en genres, we lezen veelal de Nederlandse vertalingen. Een (vrijwillige) AG-maaltijd vooraf intensiveert de
contacten. We willen je van harte uitnodigen om de Literaire Kring in 2019-2020 te komen verrijken.
Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Cultuur’, ‘ Literaire Kring’.

Excursies

Ja, kúnst!

De Excursiecommissie organiseert drie of vier keer per jaar een excursie voor leden, incidenteel met introducés. Soms is dat een dagexcursie en gaan we met de bus, soms bezoeken we een bedrijf of kunstinstelling
in de regio. Zo mogelijk sluiten we inhoudelijk aan bij een lezingencyclus van AGora of bij een spreker van
KKM. Traditiegetrouw gaan we ieder jaar met de bus naar de Opera in Düsseldorf. Als we een hele dag
met elkaar op stap gaan, drinken we koffie, lunchen gezamenlijk en als slotapotheose schenken we in de
bus terug een glaasje wijn. Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Cultuur’, ‘Excursies’.

Kunstbeschouwing? Doen! Nu meteen. Je opgeven. Voor de tweede groep! Drie avonden weg uit de sleur.
Laat je verrassen ... Komt u ook? Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Cultuur’, ‘Ja, kúnst’.

Literaire Lezing / Kom kennismaken met…

AG-Arrangementen

Wat zegt u me nu? Nog nooit naar ‘Kom kennismaken met…’ geweest? Dan hebt u een boeiende avond
gemist, waar een schrijver vertelde over zijn of haar werk en u vragen kon stellen die wellicht bij het lezen
van zijn boek bij u zijn opgekomen. Laat u voortaan die kans niet ontgaan! Ook voor het nieuwe seizoen
hebben wij weer bekende schrijvers uitgenodigd en gaan we van start met een serie waarin muziek en
literatuur worden gecombineerd. U bent van harte uitgenodigd!
Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Cultuur’, ‘Literaire Lezingen’.

In je eentje naar het theater is een beleving, in goed gezelschap wordt het een feest!
Het AG heeft ook dit seizoen weer een zestal theaterarrangementen voor u georganiseerd. Gezellig aperitief en diner met z’n achten op het AG, met een vip-taxi naar het Parktheater en na afloop met de taxi weer
terug. U kunt zich vanaf 1 september al aanmelden om zeker te zijn van uw plaats! Een arrangement is
inclusief diner, vervoer en toegang tot concert of voorstelling.
Kijk op de website van AG-Eindhoven.nl onder ‘Sociëteit’, ‘Arrangementen’.

P
SC HA
N
E
T
E
W
J
HAPPI
C
S
T
A
MA
TEIT
SOCIË
UR
C U LT U
6 Gewag

Gewag

7

Compleet verzorgde avond
naar het Parktheater

AG-Arrangementen
Programma 2019-2020

Hoe ziet zo’n arrangement eruit? U komt samen op het AG en ontvangt
daar de persoonlijke toegangsbewijzen voor de theatervoorstelling.
Na een aperitief is er een gezamenlijke maaltijd. Vervolgens brengt
een vip-taxi u naar het theater. Afhankelijk van de voorstelling is er een
enkele keer een inleiding. Na de voorstelling wordt u weer met de taxi
teruggebracht naar het AG.
 kunt voor alle zes voorstellingen reserveren vanaf vandaag tot uiterlijk 14 dagen voor het
U
evenement. Er dient altijd met iDeal betaald te worden.
Een arrangement kost € 64 per persoon en ziet er als volgt uit:
• 17.30 uur Samenkomst op het AG met een aperitief
• Daarna een tweegangendiner met een drankje en koffie toe
• Na het diner met luxe vip-taxi naar het Parktheater
• Terugreis na afloop naar het AG met de vip-taxi
Een arrangement geldt voor maximaal acht personen. Als er minder aanmeldingen zijn dan
acht personen wordt het arrangement geannuleerd.

Exclusief voor AG-leden organiseren we ook het komend verenigingsjaar weer
een zestal arrangementen in samenwerking met het Parktheater.
Datum

Naam

donderdag
‘t Schaep met de vijf Pooten
31 oktober 2019		

Acteurs

Genre

Paul Groot, Eva van der Gucht,
Ellen Pieters

Musical

donderdag
Het Zwanenmeer
Charkov City Opera & Ballet	Muziek en
9 januari 2020			
Dans
dinsdag
4 februari 2020

Het Huwelijk

Huub Stapel	Onemanshow

maandag
Dangerous Liaisons 	Met Tjitske Reidinga en
30 maart 2020		
Mark Rietman
dinsdag 14 april 2020

Herrie in de Keuken

Met Jon van Eerd en Arie Cupé

vrijdag 8 mei 2020
Cocktails	Vincent Croiset, Tijn Docter,
		
Matteo van der Grijn
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Toneel

Comedy
Tragikomedie

Feestelijke avond naar het Muziekgebouw
met uw eigen gezelschap
Ook dit jaar wordt een aantal arrangementen in samenwerking met het
Foto: korting
© Jan Glas
Muziekgebouw georganiseerd. Speciaal aan AG-leden wordt
geboden 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 betreft de series In één Adem en Scherpdenkers.
U gaat op eigen gelegenheid naar het Muziekgebouw met uw vriend of vriendin en tevoren
dineert u bij Restaurant Meneer Frits.
• Boek zelf uw ticket uit een van beide series met kortingscode ArrangementAG.
• Bestel via de website van het Muziekgebouw uw tickets op de sterrang (let op: voor
andere rangen geldt deze aanbieding niet) en het diner. Uw tickets gelden tevens als
kortingsbewijs bij het diner.
• Check de aanvangstijd op internet als u uw ticket boekt en ga tijdig gezellig dineren.
Op het moment dat de informatie voor het Gewag verwerkt diende te worden, waren de
avonden vanwege de vakantietijd nog niet bekend. We publiceren ze op onze website na
half augustus. Kijk op AG-Eindhoven.nl onder ‘Sociëteit’, ‘Arrangementen’.
Gewag
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AGora-lezingen
Programma t/m november
Dinsdag 3 sep

Duurzaamheid: Ludo Baghuis: Waarom breekt thorium nu pas door in de media?
Waarom is kernenergie lastig te begrijpen en zo gevreesd? Is thorium dé splijtingsbrandstof
voor onze sterk groeiende energiebehoefte?

Donderdag 12 sep

NKV: Rolf Strootman: Het ontstaan van de Zijderoute.
De Zijderoute is de romantische naam voor een wijdvertakt netwerk van handelswegen die
het Oosten en Westen met elkaar verbonden.

Donderdag 19 sep

Technologie: Joke Meijer: De biologische klok, slaapritme en obesitas.
Een goed functionerende biologische klok heeft een robuust ritme. Werkt die klok minder
goed dan kan dat leiden tot gezondheidsschade.

Dinsdag 1 okt

NGIZ-Van Bylandtlezing: Geoffrey van Leeuwen: Het Midden-Oosten, hoe verder?
De vooruitgang in Tunesië, waar de in de Arabische Lente tot stand gekomen democratie tot
op heden standhoudt, tegenover de teruggang in Syrië en Libië.

Dinsdag 8 okt

EOL: Vincent Oeters: Een blik in de trappenpramide
Het landschap van Sakkara wordt gedomineerd door de beroemde trappenpiramide van
Djoser. Een ondergrondse wandeling door de fascinerende gangen.

Donderdag 10 okt

Democratie: Anton van Hooff: Democratie, antiek en modern.
Hebben de antieke en moderne democratie meer gemeen dan de naam? Een vergelijking
aan de hand van beelden levert herkenning, bevreemding en stof tot nadenken op.

Donderdag 17 okt

Duurzaamheid: Peter Siegmund: Het klimaat in de afgelopen en komende 100 jaar.
Welke redenen hebben we om onze voorspellingen van het toekomstige klimaat te
vertrouwen, en welke bezorgen ons twijfel?

Donderdag 24 okt

NGIZ: David Criekemans: Geopolitieke kanttekeningen, wereld in volle geopolitieke transitie.
Tussen 2011-2018 onderging onze wereld een grondige geopolitieke transformatie. Voor
Europa gingen alle zekerheden op het vlak van veiligheid, economie en ecologie onderuit.
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Bij de AGora-lezingen kunt u zich iedere donderdag van de maand, afgezien
van de eerste dan op dinsdag, weer verdiepen in - en discussiëren over een
breed scala van thema’s met zeer interessante sprekers. Details vindt u op
www.ag-eindhoven.nl/wetenschap.
‘Duurzaamheid, Energietransitie en Armoede’ opent het seizoen met een lezing over ‘Thorium
als mogelijke brandstof voor kernenergiecentrales’ uitermate relevant in de huidige discussie
over de energietransitie, omdat de afvalopslag minder beladen is. U kunt luisteren naar
uitleg over het klimaat in de afgelopen en komende honderd jaar en de toepassing van
klimaatmodellen of ‘De groene illusie die feiten van fictie onderscheidt’. Wilt u weten of er
toekomst is voor de (kringloop)landbouw in Nederland? En wat dacht u van een lezing over
migratie door Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling?
‘Democratie’ begint met een lezing over democratie bij de oude Grieken en hoe anders
die was dan bij ons. Vervolgens krijgt u inzicht in de relatie georganiseerde misdaad en
democratische rechtsorde. Een lezing leert u over de rol van politieke partijen, hun opkomst en
ondergang. Aan de orde komt ook wat populisme is, waarom het ontstaat en waardoor het
wordt bevorderd en of hier ook iets over te zeggen valt vanuit Europees perspectief. Tot slot
kunt u kennisnemen van de zienswijze van voormalig minister prof.dr. Ernst Hirsch Ballin op
het thema.
‘Technologie en Wetenschap’ belicht (biomedisch-) technologische onderwerpen. Krijgt u
slapeloze nachten van de relatie tussen de biologische klok, slaapritme en obesitas? Dit komt
aan de orde tijdens de lezing door prof.dr. Johanna Meijer. Wilt u ook meer weten over
de overdracht van infectieziekten van dier naar mens, of de geheimen van de bitcoin of de
evolutie van de mensheid en het genetisch ingrijpen daarop met CRISPR-cas?
Bij het thema ‘Geopolitieke (on)macht’ in de wereld nemen de NGIZ-lezingen u mee naar
het Midden-Oosten en Centraal-Azië, gevolgd door een lezing over de zich wijzigende
internationale rechtsorde en de rol van de grootmachten. Rusland krijgt in een andere lezing
weer de aandacht.
Samenwerking met Ex Oriente Lux (EOL) en het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) levert ons
een vijfde en zesde thema. De oud-Egyptische en Mesopotamische geschiedenis komen aan de
orde in vier lezingen (EOL). Over de Grieks-Romeinse beschaving kunt u meer horen tijdens de
vier lezingen van het NKV.

Dinsdag 5 nov

Duurzaamheid: Maarten van Andel: De groene illusie.
We hebben een klimaatakkoord, maar de energietransitie wordt beheerst
door opportunistische politici en ondernemers. Hoog tijd om feiten van fictie
te onderscheiden.

Maandag 11 nov

NKV: Bouke van der Meer: Vergilius’ Aeneis in beeld.
Miniatuurschilderingen in de Aeneis zijn bewaard gebleven.
De fascinerende, kleurrijke voorstellingen in beide codices (50 en 9)
roepen vele vragen op.

Donderdag 21 nov

Democratie: Cyrille Fijnaut: Democratie en de onderwereld, een bedreiging.
Georganiseerde misdaad is altijd op verschillende manieren ingebed in een
samenleving en vormt niet alleen een bedreiging voor de democratische
rechtsorde maar ook voor het economische bestel en het sociale leven.
Gewag
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Exposities
Exposities
2019-2020
Programma 2019-2020

U heeft de aankondiging van de nieuwe expositie in september/oktober al in het vorige Gewag kunnen
lezen. ‘Vertaalde emoties in beeld en woord’ met kunstwerken van Cilian Vinke en gedichten aan de muur
van Gerry Toenders. Deze expositie wordt geopend op 5 september en is te zien tot en met 4 november.

Van 7 november tot en met 3 februari 2020 exposeren
Maria Kapteijns en Marthe Zink onder de titel: ‘Het
fantastische alledaagse’.
We zien twee verschillende werelden, maar beiden
gebruiken ‘het alledaagse’ als vertrekpunt. Maria
Kapteijns: de door herinnering gedragen spullen
krijgen een andere bestemming. Marthe Zink:
alledaagse voorwerpen worden gecombineerd met
mensfiguren die deels een afspiegeling zijn van de
maatschappij, maar ook stripfiguren, superhelden of
mythologische figuren. Meer over deze expositie kunt u
lezen op de website.

Marthe Zink:
Remotely Controlled Error,
(kleur) potloden op papier, 42x56, 2018

Martin Voorbij

Van 6 februari tot en met 31 maart 2020:
‘Onschuldig landschap’ met bijzonder werk van
Martin Voorbij en Rik van Iersel.
Martin Voorbij ‘herkadert en revaliseert’
vergeten kunst tot nieuwe landschappen. Uit de
reeks ‘Watchtowers’ voegt Rik van Iersel hier
‘rustpunten’ aan toe. Beide kunstenaars hebben
een muzikale achtergrond en het beeldverhaal
dat ze aan de muur laten zien, zal met gevoel
voor ritme worden getoond.

Rik van Iersel

Op 2 april start het Lustrumjaar en de opening van de
expositie met werken van de AG-leden zal hier feestelijk
aan bijdragen. “Bij het AG doen we bijna alles zelf en dat
maakt het zo mooi.”
Aldus onze voorzitter Rolf Treep (zie pag 3). Het zou
zomaar eens de titel van deze expositie kunnen zijn.
Mooi, bijzonder, veelzijdig. Diverse AG-leden hebben al
gereageerd, maar vergeet niet dit zelf op tijd te doen.
Foto: Marije Grevink
Bij twijfel, leg het voor aan de curator.

De laatste expositie van komend seizoen is nog maar
net vastgelegd en het wordt een combinatie van
tekeningen en fotografie met als titel: Transformatie.

Hetty de Groot

Cees de Raat deed vorig jaar mee aan de expositie
‘Kijk op de Wijk’ van onze buurtbewoners. Hij
toonde intrigerend werk dat vraagt om een nadere
kennismaking. Hetty de Groot toont een serie foto’s
over veranderingsprocessen. Ze hebben beiden een
scherp oog voor ‘onopvallende’ details, die eenmaal
vastgelegd in tekening of foto opeens veelbetekenend
en bijzonder worden.
Maria Kapteijns:
Olie, 40 x 30 cm, Lambdaprint, 2019
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Voor actuele informatie: https://ag-eindhoven.nl/
kunst-en-exposities-2019-2020
Liesbeth Schreuder
Gewag
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EU-Tafel
Exposities 2019-2020
Programma 2019-2020
Elke 2e dinsdag van de maand, 20.00 uur

Vorig jaar (2018/19) hebben wij
gewerkt aan onze visie op de toekomst
van de EU en daarmee van Europa. In
april 2018 is daarover een afrondende/
evaluerende bijeenkomst georganiseerd.
De voorbereiding en evaluatie leverde
een groot aantal punten op die een
verdere verdieping behoeven.

Tijdens onze bijeenkomst van dinsdag
8 oktober 2019 bepalen we welke van
onderstaande onderwerpen in 2019/20
centraal komen te staan en wie er mee
aan de slag gaan. Hoe staat het nu met
de Brexit? Wat zijn de gevolgen van de
verkiezingen van het Europees Parlement
voor het besturen van de EU? Hoe staat
het met de democratische legitimiteit bij
de EU?
Hoe kan het draagvlak voor de EU
worden vergroot? Wat heeft de EU
ons de afgelopen 70 jaar gebracht?
Wat moet er gebeuren om de positieve
effecten van de EU voor iedereen, dus

ook voor het grootste deel van de samenleving zichtbaar te
maken?
Een aspect van het klimaat: de energiekwestie. Welke
mix aan energievoorzieningen is er nodig om aan de
klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen? Hoe moet de
samenwerking van landen vorm krijgen om ook tijdens en na
de transitie van de energieproductie de leveringszekerheid
ervan zeker te stellen? Wat betekent zonne-energie voor de
relatie met het Midden-Oosten en Noord-Afrika?
Wat te denken van een moderne industrie- en dienstenpolitiek?
Hoe moet de mededinging vorm krijgen, vooral bij High Techbedrijven? Hoe kan een rechtvaardige winstbelasting worden
opgelegd in een wereldeconomie?
Dan de relatie van onze omgeving met onze buurman Afrika
bijvoorbeeld. Van vrijhandelsakkoorden tot aan de migratie en
hun samenhang. Welke rol wil de EU in Afrika spelen en welk
tegenspel is daarvoor nodig tegen de andere wereldmachten:
de VS, China en Rusland? Eigenlijk is de concrete vraag: moet
er een gemeenschappelijk buitenlandbeleid en in het verlengde
daarvan een defensiebeleid komen waarbij bevoegdheden
aan de EU worden overgedragen? Makkelijk gezegd maar om
een heleboel redenen erg ingewikkeld. Toch maar een begin
maken?
Bernard Grevink

Politiek Historische Kring (PHK)
Programma 2019-2020 China
Elke 2e woensdag van de maand, 11.00-14.00 uur
Doel van de PHK is om geopolitieke kwesties die via de krant en internet op ons afkomen
in een historische context te plaatsen. Is het uniek wat er nu gebeurt of heeft het zich
vaker voorgedaan en hoe was de uitkomst toen… Het boek van Jonathan Holslag ‘Vrede
en oorlog’ (De Bezige Bij 2018), een beschrijving van de wereldgeschiedenis, geeft daar
een goed beeld van.

Die hele wereld nemen wij niet voor onze
rekening in 2019/20. Dit jaar gaan wij ons
verdiepen in Oost-Azië en dus China. Aan de
orde komen dan de oude geschiedenis eindigend
met de periode van vernedering 1850 -1970.
Het ontstaan van de republiek en de burgeroorlog
gevolgd door de overwinning van Mao. De
draai die China maakt naar de kapitalistische
economievorm. Ook de relatie met de buren zal
worden besproken. Tot slot komt uiteraard de
toekomst van China aan de orde en daarmee
onze toekomst.
Dit gebeurt aan de hand van drie boeken Charles
Holcombe: ‘A history of East-Asia’ (Cambridge
University Press 2017), Jan van Oudheusden: ‘Het
Hemelse Rijk Herrezen’ (Prometheus Amsterdam
2017) en Henk Schulte Nordholt: ‘China en de
barbaren’ (Querido Amsterdam 2015).
Eenmaal besteden wij aandacht aan een heel
andere zaak: 100 jaar algemeen kiesrecht in
Nederland. Instellingen als democratie, kiesrecht,
rechtsstaat, mensenrechten maken het westerse
politieke systeem uniek. Is het ook beter dan
andere?

Kijk op de AG-Eindhoven.nl onder ‘Maatschappij’
en dan PHK
voor het volledige programma.
U kunt zich opgeven om een bijeenkomst bij te
wonen, u bent welkom.
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Op de website is voor leden uitgebreide
informatie beschikbaar over alle films.

Filmhuis
Programma najaar 2019

11 oktober

Documentaire
An Inconvenient Truth
Op 11 oktober vertonen we de beroemde documentaire ‘An
Inconvenient Truth’ waarin de vroegere vicepresident van de
Verenigde Staten Al Gore een indringend toekomstbeeld schetst
van de gevolgen van de klimaatveranderingen op onze planeet.

In september start het Filmhuis met het nieuwe seizoen. Het belooft weer een interessant programma te
worden: acht speelfilms, vier muziekfilms en vijf documentaires. De documentaires staan in het kader van de
klimaatproblematiek; zie elders in dit Gewag. Bij de keuze van de speelfilms proberen we een gevarieerd
programma te bieden met als leidraad kwaliteit: een goed verhaal en een goede verfilming.

13 september

25 oktober

Animatiefilm Mulan

Foto: Ine van de Rijke

Opera Turandot

Voor de muziekfilms heeft Hanna van
Stratum drie opera’s geselecteerd uit haar
onuitputtelijke voorraad en ter afsluiting
van het seizoen de verfilming van de
musical ‘Cats’.

Op 25 oktober volgt dan de eerste
opera: ‘Turandot’ van Giacomo
Puccini. De operaliefhebber weet
dan genoeg.

Om een beetje op stoom te komen beginnen we op 13 september het seizoen
met de animatiefilm ‘Mulan’ van de Walt
Disney Studios. Het verhaal is gebaseerd
op een oude Chinese legende en is op
een fantastische manier getekend en
geanimeerd. Ook de muziek is bijzonder
aanstekelijk.

15 november

Documentaire
The uncertainty
has settled
27 september

Speelfilm
Les Innocentes
Daarna volgt op 27 september de
speelfilm ‘Les Innocentes’, gebaseerd
op het waargebeurde verhaal van een
jonge doktersstagiaire die in de winter
van 1945 wordt geconfronteerd met de
rampzalige gevolgen die de bevrijding
van Polen heeft gehad voor een nonnenklooster in de buurt van Warschau.
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Op 15 november volgt de tweede documentaire over het thema
Klimaatverandering: de film ‘The
uncertainty has settled’ van de
journalist Marijn Poels.

29 november

Film Victoria & Abdul
En op 29 november de charmante film ‘Victoria & Abdul’
over de buitengewone vriendschap tussen koningin Victoria
en de jonge Indiase klerk Abdul Karim.

Gewag
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Muziekcaleidoscoop, prime

Muziekcaleidoscoop
Programma najaar 2019

Bernard Grevink:
Muziek, politiek en
marketing
Dinsdag 26 november, 20.00 uur

De bijeenkomsten van de Muziekcaleidoscoop in het komende seizoen
zijn steeds, tenzij anders aangekondigd, op een dinsdagavond
gepland in de Dommelzaal. Zet de data vast in uw agenda zodat
u geen interessante bijeenkomst hoeft te missen! 24 september,
26 november, 28 januari, 24 maart, 26 mei.

Dinsdag 24 september:
Jean Peters over Thomas
Quasthof
Live: jazzkwartet Unforgettable,
zwoel en swingend.

Muziekcaleidoscoop, secunde

Richard de Groot: Cello
en BaRock

Je kunt individueel muziek beoefenen en beluisteren en als deskundige erop afstuderen. Maar
je kunt muziek ook een plaats geven binnen andere interesses zoals politieke relaties, of zelfs
management en marketing. Dat is wat Bernard
op 26 november wil gaan proberen.
Is er muziek die hoort bij internationale politieke relaties? Waarom vind je dat?
Is een dirigent die professionals of amateurs/
liefhebbers aanstuurt naast musicus niet ook
manager? Zijn componisten en uitvoerders van
muziek niet in sterke mate bezig met marketing? Hoe benaderen zij hun publiek en wie
is hun doelgroep – met andere woorden, voor
wie doen ze het allemaal?
En: is er humor in de muziek, kun je er om
lachen?
Bernard biedt u een caleidoscoop met waarnemingen van een geïnteresseerde voorbijganger.

Dinsdag 26 november, 21.00 uur

Per avond zijn er twee presentaties (20.00-20.45 uur en 21.00- 21.45 uur). Voor het komend
seizoen staan meerdere boeiende presentaties gepland, dankzij een vijftal leden die als
enthousiaste muziekliefhebbers hun passie met anderen willen delen. Er is echter nog steeds alle
ruimte voor meer. Kom in elk geval vaak luisteren. Wellicht ontstaat zo de wens om ook actief te
worden.
Mocht u overwegen om ook een keer wat over een muzikaal onderwerp te vertellen, aarzel niet
en geef u op bij een van de commissieleden. Het is zeker niet zo moeilijk als menigeen denkt en
het geeft grote voldoening uw persoonlijke visie op een muzikaal thema met anderen te delen.
Wij zien met belangstelling uit naar nieuwe presentatoren en hun passie.
Herbert Platzer, Jacob Wisse, Ruud van Vliet
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De cello benadert de klank en kleur van de menselijke
stem en klinkt ons aangenaam in de oren. Bach
begreep dit al in zijn zes suites voor cello solo. Als
aanknopingspunt beluisteren we een oude opname
van Pablo Casals (Prelude uit Cello Suite 1, Bach) om
u gevoel te geven voor de cello. Maar tegenwoordig
wordt de cello ook in popmuziek gebruikt. Sterker, er
zijn covers van Hardrock muziek. We kijken en luisteren
eerst naar het origineel gevolgd door de cellocover.
Heel heftig, misschien wel té, is AC/DC (Thunderstruck),
daarna door 2Cellos. Via The Cure (Lullaby) met cover
door Vyvienne Long krijgen we bij Metallica (Nothing
else matters) weer wat rust en de cover van Apocalyptica
is ronduit prachtig. We sluiten af met Pieter Wispelwey
(Cello Suite 1, Bach) en zo is de cirkel weer rond.

Gewag
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Excursies
Programma najaar 2019

De Jonge Rembrandt
in Museum De Lakenhal
Zaterdag 14 december

Deutsche Oper am Rhein - Düsseldorf ‘La Traviata’
Vrijdag 25 oktober, 15.00 uur
We gaan zoals gebruikelijk naar de Deutsche Oper am Rhein
in Düsseldorf. Deze keer is gekozen voor een uitvoering vroeg
in het seizoen: ‘La Traviata’ van Verdi. Hanna van Stratum
heeft een goede samenvatting gemaakt van de inhoud van de
opera. U kunt dit lezen op de website.
Na aankomst in Düsseldorf is er tijd voor een wandelingetje
door de stad en om ergens iets te gaan eten in een restaurant
naar eigen keuze.
De kosten voor deze excursie zijn € 65 voor AG-leden en
€ 75 voor niet-leden (kaartje voor de opera, de bus en het
drankje op de terugweg). Opgeven kan tot 10 oktober.

We vertrekken op vrijdag 25 oktober
om 15.00 uur van het parkeerterrein
bij de Genneperparken aan de Antoon
Coolenlaan.

Op 28 november houdt Onno Blom een
lezing over zijn juist verschenen bio
grafie van ‘De Jonge Rembrandt’. Hierin
beschrijft hij het leven van Rembrandt
tijdens zijn Leidse periode: vanaf zijn
geboorte, de start en ontwikkeling van
zijn loopbaan als schilder. Onno Blom
was eerder bij KKM in het AG en sprak
toen heel boeiend over zijn biografie van
Jan Wolkers.
Tegelijk met het uitkomen van deze
biografie van Rembrandt is in Museum
De Lakenhal in Leiden een tentoonstelling
genaamd ‘De Jonge Rembrandt, Rising
Star’. De tentoonstelling past goed in het
uitgebreide programma tijdens het Rembrandtjaar. Het laat zien hoe het uitzonderlijke talent van Rembrandt Harmensz.
van Rijn zich in zijn Leidse periode van
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1624 tot 1634 ontwikkelde. Naast
stukken uit de eigen collectie zullen er
bijzondere bruiklenen te zien zijn.
Museum De Lakenhal is in de afgelopen
jaren grondig verbouwd en uitgebreid en
sinds juni dit jaar weer open. We zullen
in ieder geval een rondleiding krijgen bij
de tentoonstelling.
Nadere informatie over vertrektijd, lunch,
middagprogramma en kosten, volgt in
het volgende Gewag en in de digitale
agenda. Reserveer vast deze datum!
We hopen op een enthousiaste deel
name!
Carien Treep
Els van der Zwet
Ine van de Rijke
Gewag

21

Programma najaar 2019:
Samen meer dan apart!
Literatuur en muziek
versterken elkaar

Op 29 oktober komt Wim Hazeu.
Deze lezing kon vorig jaar in verband
met ziekte van de spreker niet doorgaan.
Hij licht zijn biografie van de dichter
Lucebert toe en brengt een tweetal
jazzmusici mee. In het werk van Lucebert
speelt die muziek een belangrijke rol.
Hazeu leest de gedichten en wij horen
de muziek die daarbij hoort.

Dat is het thema van de najaarscyclus van Kom kennismaken met… Dankzij een
subsidie van EindhovenCultuur en onze vaste sponsor Van Lanschot Bankiers, is
het mogelijk een serie van drie events te organiseren waarin literatuur en muziek
gecombineerd worden. Op deze manier krijgen beide kunstvormen een diepere lading.

Het fenomeen
van het Russische
absurdisme
Proza, toneelteksten,
gedichten,
autobiografisch
proza en
kinderverhalen.
Vertaald door
Yolanda Bloemen

Op 26 september staat de Russische auteur Daniil Charms (1905-1942) centraal. De
kans is groot dat u nog nooit van deze schrijver gehoord heeft. Zijn verzamelde werk
is onlangs uitgekomen bij uitgeverij Van Oorschot in de Russische bibliotheek. Naast
kinderboeken heeft hij veelal absurdistisch proza geschreven. In dezelfde tijd leefde
componist Dimitri Sjostakovitsj (1906-1975). Beiden moesten hun werkzaamheden
verrichten onder het stalinistisch regime.
Een kwartet van musici van het Gelders Orkest brengt delen uit kwartetten van
Sjostakovitsj ten gehore. De muziek wordt afgewisseld met citaten uit het werk van
Charms en tijdgenoten.

Als laatste in deze serie komt Onno
Blom op 28 november. Hem kennen wij
als biograaf van Jan Wolkers. Enige
jaren geleden was hij al onze gast. In
oktober komt zijn nieuwe boek over de
jonge Rembrandt uit. Wie de Volkskrant
leest heeft ongetwijfeld kennisgenomen
van zijn columns over dit onderwerp. In
het werk van Rembrandt speelt muziek
via instrumenten en bladmuziek een
niet onbelangrijke rol. Klavecinist Eelco
Kooiker omlijst het verhaal van Blom
met muziek die Rembrandt gehoord kan
hebben. Kooiker is afgestudeerd aan het
conservatorium en aan de TU/e en treedt
regelmatig op in binnen- en buitenland.
Voor eind januari hebben wij contact
gezocht met de Vlaamse schrijver Erwin
Mortier.
Henk de Graaf

Voor deze voorstelling hebben de musici ‘Humor om te huilen’ als werktitel gekozen.
Als ergens de naam van onze commissie (KKM) van toepassing is dan is het wel op
deze voorstelling.
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Literaire Kring
Elke 3e dinsdag van de maand
De Literaire Kring heeft voor het komende seizoen, met inbreng van de
leden, een achttal literaire en veelal klassieke werken geselecteerd. Elke
derde dinsdagavond van de maand komen we samen om van gedachten
te wisselen over een van die boeken.
Een aantal externe sprekers die in vorige seizoenen uitstekende
inleidingen verzorgden keert terug. Hun enthousiasme en deskundigheid
bracht toen boeiende discussies op gang en opende perspectieven die je
als naïeve lezer niet opgemerkt zou kunnen hebben.

Net als in voorgaande jaren zal in het komend
seizoen de helft van de inleidingen worden
verzorgd door onze leden. Ook hun bijdragen
waren altijd boeiend en vaak geïnspireerd door
persoonlijke ervaringen. Het AG zit boordevol
talent.
Wat staat er zoal op het programma:
Proza en ook poëzie uit alle windstreken en
culturen. Ons nieuwe AG-lid, Sigrid Coenradi
(filosoof-theoloog), zal een introductie verzorgen
over het werk van de Japanse schrijver Shusaku
Endo. De terugkerende externe sprekers besteden
deze keer aandacht aan Guy de Maupassant (Bel
ami), George Orwell (Hommage to Catalonia) en
Boenin (Het leven van Arsenjev).

Rainer Maria Rilke is dit jaar de keuze binnen het
Duitse taalgebied, een gebied waarin inleider
Lo Tigchelaar nooit verdwaalt. Enige tijd terug
trokken de Indische romans van Hella Haasse veel
belangstelling van niet LK-leden. Indië zal wel nooit
uit ons collectieve geheugen verdwijnen. Reden om
dit seizoen ‘de andere kant’ te belichten: Indonesië
verbeeld door de schrijver Pramoedya Ananta Toer.
Verder twee bijdragen uit het Spaans-Portugese
taalgebied: Een roman van de Zuid-Amerikaanse
Mario Vargas Llosa en een selectie uit de
onovertroffen poëzie van Fernando Pessoa.
Wij willen je van harte uitnodigen je op een of
meerdere avonden te laten inspireren door boeken
en sprekers of toe te treden tot de Literaire Kring.
Paul de Leeuw

Wandelen

Trek uw stoute stappers aan
en wandel met ons mee
Wandelt u graag met enige regelmaat? 5 of 10
km? Sluit u dan aan bij de AG-wandelgroep,
want wandelen verenigt mensen en creëert
nieuwe vriendschappen. Het is goed voor
lichaam en geest, veegt de spinnenwebben uit
uw brein en leidt tot ontspanning en algeheel
welzijn. En na zo’n gezamenlijke wandeling
slaapt u als een roos.
Elke 2e dinsdag van de maand wandelen wij 5
km. Duur ongeveer 1,5 uur.
Na afloop is er een gezellige nazit met koffie
en appeltaart. De organisatie wordt geleid
door Henny Robers en de wandeling wordt bij
toerbeurt uitgezet. Honden zijn welkom. Start
wandeling: 10.30 uur.
Elke 4e zondag van de maand wandelen wij
10 km. Dat duurt 2,5 uur. Halverwege de
wandeling is er een koffie- en koekpauze. Na
afloop lunchen wij met elkaar in een vooraf
uitgekozen locatie.
De organisatie wordt geleid
Gerry Toenders,
door Ger van
Zantvoort
en de wandeling wordt
gedicht
op acrylaat
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bij toerbeurt uitgezet. Start van de wandeling
10.30 uur.
Heeft u geen eigen auto? Maak dan een
afspraak met een medewandelaar. Mailadressen
en telefoonnummers vindt u in het besloten deel
van ‘mijn AG’ bij ‘leden zoeken’.
Is een wandeling te lang voor u? Geen nood, u
bent altijd van harte welkom om aan de nazit
mee te doen, want u wilt toch ook van die
appeltaart of lekkere lunch genieten?
Nieuwkomers kunnen zich aanmelden via de
website van het AG op:
wandelen10km@ag-eindhoven.nl of
wandelen5km@ag-eindhoven.nl.
Iedereen van harte welkom.

Henny Robers
Ger van Zantvoort
Patricia van Tilburg

Gewag
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AG-Vrouwenkoor

Gilbert & Sullivan 2.0
Vrijdag 20 september, 20.00 uur

Na het succesvolle zomerconcert in
2018 met melodieën uit opera’s van
Gilbert & Sullivan gaat het AGVrouwenkoor 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 de komische bariton Johan
van Oorschot weer te horen, aan de
vleugel zit Rob van Heck en zal er
verdere medewerking komen uit zeer
verrassende hoek.
Komt dat zien en horen, neem uw
familie, buren, vrienden en kennissen
mee!

AG-leden betalen € 7,50 en niet
AG-leden € 12,50.
Reserveren via de website van het AG.
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Lustrum 2020
Na een heerlijke vakantie en rustige zomer is het altijd prettig om
in september de sociale contacten weer aan te halen. Dat gaat
vast gebeuren tijdens de eerste ledenborrel van het seizoen op
donderdag 5 september. Een bijzonder seizoen dat ongetwijfeld
weer druk en gezellig zal worden.

De voorbereidingen voor het Lustrum in 2020 zijn
namelijk in volle gang en dit vraagt niet alleen de
aandacht van de Lustrumcommissie, maar van alle
commissies en leden die zich betrokken voelen bij
het feit dat onze vereniging al 75 jaar bestaat.
Natuurlijk is het leuk om achterovergeleund af
te wachten wat er zoal gaat gebeuren, echter
een goede lustrumviering valt of staat met het
enthousiasme en medewerking van alle betrokkenen.
We hebben tot nu toe een aantal activiteiten gepland
die ons lustrum een gezicht gaan geven, zoals het
symposium, waarvoor AGora garant staat. Ook de
lustrum-autorit, altijd een succesnummer, staat weer
op het programma. Verder de expositie met werken
van AG-leden en natuurlijk kan een feestelijke avond
met de nodige verrassingen niet ontbreken.

Hierbij nogmaals een oproep aan de commissies die
nog niets van zich hebben laten horen. U kunt tijdens
het Lustrum veel meer mensen de gelegenheid bieden
om met uw activiteit kennis te maken. Als u dat wilt
doen in samenwerking met andere commissies is
dat meer dan welkom. Wel graag in overleg met de
Lustrumcommissie in verband met de planning.
Wij horen graag van u.
Nel van der Vliet-Vierveijzer
Liesbeth Schreuder
Elly Heemskerk

Gewag
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Sociëteit

Ledenborrel

Culinaire Tafel

Donderdag 5 september Ledenborrel en opening van ons ‘academisch’ jaar.

Na een lange zomervakantie, die over het algemeen wel heel erg heet was, zijn we nu
weer een beetje afgekoeld en maken ons op voor een nieuw AG-jaar. De ventilators
hebben hun dienst dit jaar wel bewezen! We hopen dat heel veel leden op 5 september
acte de présence zullen geven. De meeste leden zagen elkaar enkele maanden niet en
hebben dus genoeg stof om bij te praten.

Het wordt een spannend jaar, dat hebt
u inmiddels wel begrepen. We vieren
in 2020 ons 75-jarig bestaan en de
voorbereidingen zijn in volle gang. We
hopen dat u allemaal mee zult helpen
om hier een gezellig jaar van te maken.
Zie voor meer info het artikel van de
Lustrumcommissie in dit Gewag.
Het AG-jaar zal worden geopend door
onze voorzitter, Rob Treep. Hij zal u vast
en zeker bijpraten over het afgelopen

Op woensdag 18 september is de eerste culinaire tafel van het
verenigingsjaar.
Kok Jörg zal ons nu verrassen met een heerlijke nazomermaaltijd!
In verband met de btw-verhoging wordt de prijs € 51,50.
Het zal er niet minder om smaken.
De laatste culinaire tafel van het jaar vindt alweer plaats op
woensdag 20 november in het teken van de herfst.

jaar en het komende lustrumjaar. Daarna
komt curator Liesbeth Schreuder aan
het woord om de expositie ‘Vertaalde
emoties in beeld en woord’ te openen,
met kunstwerken van Cilian Vinke en
gedichten aan de muur van Gerry
Toenders.
Na de borrel wacht ons een heerlijk
Oosters buffet. Vanaf 12 augustus is de
btw-verhoging ook doorgevoerd bij het
AG. De prijs van een buffetmaaltijd is nu
€ 23,50.

‘Tuinarchitect’ gezocht
Enige malen per jaar werken AG-leden enkele uren in de AG-tuin
om achterstallig onderhoud te plegen; dat zijn de ‘werkbijen’.
Nu zoeken wij nog iemand die oog heeft voor de inrichting van de
tuin. Een ander lid meldde zich hier al voor aan. Samen zullen zij
hieraan werken. Wie voelt hiervoor?
Inlichtingen/aanmelden bij Rolf Treep, voorzitter AG
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Studie, Lezingen, Debat en Films

Klimaat als thema in
samenwerkende AG-groepen
Binnen het AG signaleren wij een groeiende belangstelling voor de
opwarming van de aarde en de mogelijke oorzaken en gevolgen daarvan.
In mei is op initiatief van Hans Haarman een Klimaat-Tafel gestart, AGora
programmeert lezingen over de klimaatverandering, de EU-Tafel geeft
aandacht aan energie, industrie en klimaat, er is een filosofiegroep over
de hypertechnologische samenleving die een aanslag pleegt op de
biosfeer en in de drie Opinie en Debat Tafels komen klimaat en milieu
regelmatig ter sprake.

De opwarming van onze planeet
heeft geleid tot extreme standpunten
en verhitte debatten. Er wordt een
door de mens veroorzaakte mondiale
catastrofe voorspeld die slechts met zeer
ingrijpende maatregelen kan worden
voorkomen. Anderen beweren echter
dat de uitstoot van CO2 nauwelijks of
helemaal niet te maken heeft met de
opwarming. Het verrast ons niet dat
sommige politici elkaar betichten van
misleiding en samenzweringstheorieën.
We worden pas serieus ongerust als
wetenschappers dat ook doen.

De AG-klimaatstudiegroep heeft in een eerste verkenning
ontdekt dat wetenschappelijke publicaties net zo hevig met
elkaar in tegenspraak zijn als journalistieke commentaren.
Meteorologen en klimatologen bevestigen in grote meerderheid
dat de mens de opwarming veroorzaakt door het gebruik
van fossiele brandstoffen, en dat ingrijpende maatregelen
nodig zijn. Maar in een aantal Europese landen protesteren
ook groepen actievoerende wetenschappers tégen het
klimaatbeleid, omdat zij dat duur en ondoordacht vinden.
Hun controversiële standpunt wordt eveneens ondersteund
met wetenschappelijke argumenten. Veel van die argumenten
kunnen niet makkelijk worden weersproken.
Niet iedereen heeft tijd en zin om zich door wetenschappelijke
tijdschriften te worstelen. Toch zijn er vermoedelijk heel wat
AG-leden die hier meer van willen weten, en op zoek gaan
naar een vorm om op kwalitatief redelijk niveau met elkaar
van gedachten te wisselen. Daarin voorziet het AG-Filmhuis.
Er is besloten om de documentaire films in het komende
verenigingsjaar te wijden aan het klimaat. Daartoe verwijs
ik naar de annoncering van het filmprogramma elders in dit
Gewag.
De klimaatfilmavonden zijn gepland op de vrijdagavonden 11
oktober, 15 november, 13 december en 14 februari. Er zal
ruimte zijn voor het stellen van vragen na afloop van de film.
Deelnemers aan de klimaatstudiegroep hebben beloofd zoveel
mogelijk bij de filmavonden aanwezig te zijn, zodat er kans is
op deskundig commentaar of kritiek op de vertoonde film.
Hopelijk valt deze vorm van kruisbestuiving in goede aarde.
Dat zal blijken op 11 oktober, want dan starten we met de
vertoning van de Oscar winnende film ‘An Inconvenient Truth’
van Al Gore (ex-vicepresident van de VS). Hij schetste in
2006 met deze documentaire een indringend toekomstbeeld
van onze planeet. De wereldwijde discussie over het
klimaatprobleem is dankzij de waarschuwingen van Al Gore
op gang gekomen.
De kruisbestuiving wordt zes dagen daarna voortgezet met de
AGora-Lezing op donderdag 17 oktober van Peter Siegmund,
klimaatonderzoeker bij het KNMI. Het samen bekijken en
bespreken van de film van Al Gore is een prima voorbereiding
tot het stellen van de juiste vragen aan de KNMI-presentator.

Sikko Argelo

30 Gewag

Gewag

31

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.

Annette Bruining
Als jong meisje is Annette Bruining in de
oorlog twee jaar aan bed gekluisterd door
tbc. “Ik moest plat in bed liggen en verveelde
me kapot.” Ze merkt dat haar vader zich
met geheimzinnige zaken bezighoudt. Haar
ouders maken haar deelgenoot van wat er
zich in hun huis aan de Frankrijkstraat in
Eindhoven afspeelt: vader Hajo, onderzoeker
bij het Natuurkundig Laboratorium van
Philips, is aanvoerder van een verzetsgroep
en spioneert voor de Engelsen. Hij heeft
een zender in huis. Op zolder zit een
joodse vrouw met geblondeerde haren
ondergedoken, dokter Betty Levie. “Niets
vertellen en niet over praten”, is het devies.
“Heel de familie van mijn vaders moeder
zat in het verzet. Zijn houding zal ook
wel beïnvloed zijn door de indruk die de
zelfmoord van zijn joodse hoogleraar
natuurkunde in Delft, professor Ehrenfest, op
hem heeft gemaakt.”

De etsen in het boekje verraden het
vakmanschap dat de schrijfster op latere
leeftijd, inmiddels moeder van twee zoons
en een dochter, heeft ontwikkeld tijdens haar
studie aan de Avond Academie Industriële
Vormgeving in Eindhoven, waar ze onder
anderen les in etsen en grafiek kreeg van Har
Sanders. Buiten de academie om kreeg ze
tekenles van Peter Bol. Nadat ze in Tilburg
haar onderwijsakte had gehaald, heeft ze
Annette Bruining, zeven jaar oud

Annette Bruining nu
Midden in een nacht in 1943 is er opeens lawaai:
agenten van de SD (Sicherheidsdienst) slaan met
de kolven van hun geweer op de voordeur. Ze zijn
op zoek naar Hajo Bruining, iemand heeft hem
verraden. Hij verstopt zich snel onder de vloer van
de slaapkamer. De moeder van Annette legt haar in
het warme bed (“Doe maar of je slaapt”) en laat de
Duitsers binnen. Annette ontdekt op het nachtkastje
de zender. Ze stopt hem onder de dekens en schopt
hem naar het voeteneind. Dat doet ze ook met de
pantoffels die nog voor het bed staan.
De Duitsers doorzoeken het huis en komen bij het
bed van Annette. “Dit is mijn dochtertje”, zegt haar
moeder. Ze slaat het laken een beetje open. “Ze is
erg ziek. Ze heeft tbc.” De agenten keren zich snel
om en gaan elders in huis zoeken. In de zolderkamer
ligt dokter Betty te slapen. Alleen haar blonde krullen
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‘Mijn vaders stad’
Deze en andere jeugdherinneringen heeft
Annette opgetekend in het boekje ‘Mijn
vaders stad’. Het dankt zijn ontstaan aan een
probleem waar ze mee worstelde toen haar
vader 80 jaar werd en in het ziekenhuis lag.
“Wat voor cadeautje moest ik hem geven?
Een herinnering aan de tijd dat hij nog
sterk was en jong. Dat was tussen 1940 en
1945.”
Ze moest heel diep graven, want ze had
die tijd voorgoed afgesloten. “Het mocht
geen fantasie zijn en ook niet over dingen
gaan die ik pas achteraf had gehoord.” Ze
maakte een ets en schreef er een stukje bij. Er
volgden er meer, met en zonder ets. “Toen ik
die weer aan hem liet zien, zei hij: “Kind, zo
was het precies.”

zijn te zien. “Dit is de kinderjuffrouw”, zegt de
moeder. Ze wordt meteen geloofd.
De volgende ochtend weet haar vader te ontkomen
door met kerkgangers mee te lopen totdat hij het
Rijkskrankzinnigengesticht (nu de Grote Beek)
bereikt, waar hij met hulp van de directeur kan
onderduiken, totdat Eindhoven in september 1944
bevrijd wordt. Annette: “Heel soms ontmoetten mijn
oudere broer Hans en ik hem wel eens in het bos.
Daar verschool hij zich dan in een greppel. Toen was
ik wel bang.” Echte angst voelt ze met name ook nog
na de bevrijding tijdens het Ardennenoffensief van
de Duitsers. Eindhoven dreigt heroverd te worden
door de bezetters. Drie weken ligt hun woning in
een gebied dat door de Duitsers wordt bestookt met
bommen om de Philipsfabrieken uit te schakelen.

1977: De huisjes
Ik sta op de stoep voor ons huis
in die oude buurt in Woensel.
Ik kijk naar de huizen aan de overkant.
Ze zijn nog hetzelfde.
Die huisjes zijn hetzelfde gebleven.
vele jaren lesgegeven op vier basisscholen.
Haar vader ontving na de oorlog het officiële
Verzetsherdenkingskruis en werd lid van de
‘Order of the British Empire’. “De oorlog is
voorbij”, zei hij en sprak er nooit meer over.
Hajo Bruining en zijn vrouw Nora Fransen
behoorden tot de eerste leden van het
Academisch Genootschap in 1945. Annette
werd in 1985 lid, samen met haar tweede
man, architect Willem Haas, en maakte een
aantal jaren deel uit van het algemeen bestuur.
Ze deed met overgave mee aan het cabaret en
speelt nog steeds mee bij de AG-toneelgroep.
“Als je lid bent, moet je ook wel ergens aan
meedoen. Het toneelspelen vind ik leuk omdat je
dan toch weer iets met anderen samen doet.”

Einstein
Als student in Leiden krijgt Hajo Bruining rond
1930 het verzoek van zijn hoogleraar Ehrenfest
om een buitenlandse kameraad te leren zeilen.
‘Hajo ging akkoord, maar was zich niet bewust
van het feit dat Albert Einstein de volgende dag op
de stoep zou staan. Dat Einstein tijdens het zeilen
alles tot in de details wilde berekenen, is Hajo nooit
vergeten’ (Ben Damen, Boschdijk).
Het verhaal van Annette is ook te beluisteren op:
https://www.brabantremembers.com/verzet/ikheb-je-vader-onder-de-vloer-verstopt/
Gewag
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Agenda sep - okt - nov
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September 2019

Wo 18 sep Culinaire Tafel
Een heerlijke nazomerse maaltijd
Haardkamer, 18.00 uur

Di 8 okt NLT 19-1

Do 31 okt AG-Arrangement

Nieuwe Leden Tafel 19-1
Sociëteit, 17.30 uur

Do 19 sep AGora-Lezing

Di 8 okt EU-Tafel

‘t Schaep met de vijf
Pooten
Sociëteit, 17.30 uur

De biologische klok
Meerlezaal, 20.00 uur

Bijpraten en vaststelling programma
Sociëteit, 20.00 uur

Vr 20 sep Muziek

Di 8 okt AGora-EOL-Lezing

Herfstconcert
Meerlezaal, 20.00 uur

Een blik in de
trappenpiramide
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 5 nov AGora-Lezing

Do 10 okt AGora-NKV-Lezing

Do 7 nov Ledenborrel Wildbuffet
Sociëteit, 17.30 uur

Do 3 sep AGora-Lezing

Zo 22 sep Wandeling
10 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur

Waarom breekt ‘thorium’ nu pas door?
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 24 sep Muziekcaleidoscoop

Wo 4 sep NLT 18-2
Nieuwe Leden Tafel 18-2
Sociëteit, 18.00 uur

Wo 4 sep AG-Nobelleesgroep
Do 5 sep Ledenborrel
Opening verenigingsjaar &
Oosters buffet
Sociëteit, 17.30 uur

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

Di 10 sep Wandeling
5 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur

Di 10 sep NLT 19-1
Nieuwe Leden Tafel 19-1
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 11 okt Baretclub

De groene illusie
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 7 nov Opening Expositie

Een bijzondere bariton & zwoele,
swingende muziek
Meerlezaal, 20.00 uur

Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Do 26 sep Literaire Lezing

Vr 11 okt Filmhuis

Literatuur en muziek: Daniil Charms en
Dmitri Sjostakovitsj
Meerlezaal, 20.00 uur

Documentaire:
An Inconvenient Truth
Balkonkamer, 19.30 uur

Vr 27 sep Baretclub

Do 17 okt AGora-Lezing

Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

De waarde van klimaatmodellen
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 27 sep Filmhuis

Do 24 okt AGora-NGIZ-Lezing

Speelfilm: Les Innocentes
Balkonkamer, 19.30 uur

Geopolitieke
kanttekeningen
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 15 nov Baretclub

Vr 25 okt Baretclub

Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 15 nov Filmhuis

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

Oktober 2019

Do 12 sep AGora-NKV-Lezing

Di 1 okt AGora-NGIZ-Lezing

Het ontstaan van de Zijderoute
Meerlezaal, 20.00 uur

Van Bylandtlezing:
Het Midden-Oosten, hoe verder?
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 13 sep Baretclub

Democratie, antiek en modern
Meerlezaal, 20.00 uur

November 2019

Do 4 okt Ledenborrel Mosselen

Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Sociëteit, 17.30 uur

Vr 13 sep Filmhuis

Di 8 okt Wandeling

Speelfilm: Mulan
Balkonkamer, 19.30 uur

5 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur

Vr 25 okt Filmhuis

Maria Kapteijns en Marthe Zink
Sociëteit, 18.00 uur

Ma 11 nov
AGora-NKV-Lezing
Vergilius’ Aeneis in beeld
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 12 nov Wandeling
5 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur

Di 12 nov NLT 19-1
Nieuwe Leden Tafel 19-1
Sociëteit, 17.30 uur

Documentaire:
The uncertainty has settled
Balkonkamer, 19.30 uur

Opera: Turandot
(Giacomo Puccini)
Balkonkamer, 19.30 uur

Wo 20 nov Culinaire Tafel

Zo 27 okt Wandeling

Met accent op het jachtseizoen
Haardkamer, 18.00 uur

10 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur

Do 21 nov AGora-Lezing

Di 29 okt Literaire Lezing

Democratie en onderwereld
Meerlezaal, 20.00 uur

Kom kennismaken met …
Wim Hazeu over Lucebert
Meerlezaal, 20.00 uur

Zo 24 nov Wandeling
10 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur
Gewag
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Ma 25 nov Baretclub
Samen eten voorafgaand aan
de Algemene Ledenvergadering
Sociëteit, 17.30 uur
Ma 25 nov Sociëteit
Algemene Ledenvergadering
Meerlezaal, 20.00 uur
Di 26 nov Muziekcaleidoscoop

Do 28 nov Literaire Lezing
Kom kennismaken met …
Onno Blom en
de jonge Rembrandt
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 29 nov Filmhuis
Speelfilm: Victoria & Abdul
Balkonkamer, 19.30 uur

Arnout Verheij Woningmakelaardij

Muziek, politiek en marketing &
Cello en BaRock
Dommelzaal, 20.00 uur

Toneel&Cabaret
AG-Koor
Bridgeclub 1
Vrij Bridge
Tafel O&D 1
Tafel O&D 2
Tafel O&D 3
Politiek Hist. Kring
EU-Tafel
Ja, kúnst groep 1
Ja, kúnst groep 2
Filosofie
Groep Vergeer
Groep Van Reijen
Groep Rajh/Argelo
Groep van den Bold
Groep Lemmens
Groep De Wind
Groep Slurink

elke maandag, Meerlezaal, 20.00 uur
elke woensdag, Meerlezaal, 20.00 uur
2e dinsdag van de maand, 19.30 uur
elke woensdag, 19.30 uur,
aanmelden voor dinsdag 12.00 uur
elke 2e donderdag van de maand, 11.30 uur
elke 4e woensdag van de maand, 12.00 uur
elke 3e maandag van de maand, 12.00 uur
elke 2e woensdag van de maand, 11.00 uur
elke 2e dinsdag van de maand, 20.00 uur
maandag 16/9, 21/10, 18/11 20.00 uur
onder voorbehoud; maandag 9/9, 14/10,
11/11, 20.00 uur

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

www.avwoningmakelaardij.nl

Postadres:
Romuluslaan 33 - 5631 JV Eindhoven
040-4 100 500 / 06-245 938 72
info@avwoningmakelaardij.nl
erkend lid van

maandag 2/9, 7/10, 4/11 20.00 uur
maandag 9/9, 14/10, 11/11, 10.30 uur
maandag 9/9, 14/10, 11/11, 20.00 uur
maandag 2/9, 14/10, 4/11, 14.00 uur
dinsdag 3/9, 1/10, 5/11, 20.00 uur
woensdag 11/9, 9/10, 13/11, 20.00 uur
woensdag 25/9, 23/10, 27/11, 20.00 uur

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

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

Uw vertrouwenspersoon en adviseur

Deze lezingen zijn mede mogelijk gemaakt door:
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Nieuwe leden

Colofon

Guido Bernaerts
Jos van den Broek
Manuela Van Lombergen
Carol van de Water-van Benthem

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 € 270 per
Verenigingsjaar.
Aspirant-leden kunnen twee maanden gratis
kennismaken.
Wie meer dan 50 km van Eindhoven woont kan
buitenlid worden à € 135 per jaar.
Voor meer info: www.ag-eindhoven.nl

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.

Bestuur
Voorzitter: Rolf Treep
Secretaris: Jan Kees van der Veen
E-mail: bestuur@ag-eindhoven.nl

Het eerstvolgende nummer

Sociëteitsgebouw
Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven
Telefoon 040 - 2434808

Het volgende Gewag verschijnt eind november.
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr.70
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 8 november.

(Advertentie)

Redactie
Hoofdredacteur: Richard de Groot
Eindredacteur: Liesbeth Schreuder
Redacteur: Jet Ruigendijk
Redacteur: Elly Heemskerk
Redacteur: Bas Bierkens
E-mail: redactie@ag-eindhoven.nl

(Advertentie)

Zeker niet de
grootste waarschijnlijk
wel de beste

Perscontacten
pers@ag-eindhoven.nl
Website
Webmaster: Jos Timmermans
E-mail algemeen: webmaster@ag-eindhoven.nl
E-mail agenda: agenda@ag-eindhoven.nl

Boekhandel Spijkerman
Kleine Berg 5
5611 JS Eindhoven
Telefoon 06-10349498

Concept & Design Storm Scott
Opmaak Graphic match
Druk Puntscherp

steinspijkerman@hotmail.com
www.ag-eindhoven.nl
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Voordelen van het AG-lidmaatschap
• Ontmoet goed gezelschap en maak nieuwe vrienden
• Neem deel aan een afwisselend en leuk sociëteitsleven
met maandelijkse Nieuwe Ledentafel, ledenborrel, excursies, wandelingen, bridge, ...
• Kies uit een groot aanbod van activiteiten op het gebied van maatschappij, cultuur en wetenschap
• Maak gebruik van de speciale arrangementen van het AG i.s.m. Muziekgebouw, Parktheater etc.
• Volg unieke themalezingen over maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen
• Geniet samen van een betaalbare en smakelijke dagschotel in het restaurant
• Ga mee met excursies naar musea, geniet van speciale rondleidingen
• Spreek af met leden voor een borrel, een lunch of een goed gesprek
• Maak kennis met bekende Nederlandstalige schrijvers
• Geniet samen in de zomer van een drankje in de parktuin

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

www.ag-eindhoven.nl
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