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GROOTspraak

Dit Gewag is weer een gewone, zoals 
u van ons gewend bent. Boordevol 
informatie over activiteiten in de komen
de periode tot maart. Intussen zijn alle 
commissies naast hun werkzaamheden 
voor gewone activiteiten druk bezig  
de Lustrumactiviteiten vorm te geven.  
De Lustrumcommissie heeft de grote  
lijnen uitgezet.  

Over de details verwachten we in het 
maartnummer meer te kunnen publiceren.

De redactie is blij met een nieuw web
teamlid André Dickmann. 

Verder komt traditioneel Sinterklaas 
op bezoek. Dit mag u niet missen! Net 
zomin als het Kerstdiner op 19 december 
en de Nieuwjaarsreceptie van het  
Bestuur. Wij wensen u alvast een feeste
lijke decembermaand.

Richard de GROOT

AG 75 jaar  
jong van geest

Kom kennismaken

John de Leeuw, lid sinds 2016
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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.ageindhoven.nl en kom vrijblijvend 
twee maanden kennismaken.

Het eerstvolgende nummer  

Het volgende Gewag verschijnt eind februari.
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr.71 
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 31 januari.
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Er zijn in 2019 splinternieuwe activiteiten 
gelanceerd: de Gele Hesjes Tafel, die de problemen 
en uitdagingen van de huidige maatschappij 
bespreekt; de Klimaattafel, die wil weten hoe het 
nou echt zit met het klimaat; de Ja, kúnstcommissie, 
die graag wil leren beter naar kunst te kijken; 
voor het eerst is er een (zeer geslaagde) fiets/
wandelpuzzeltocht georganiseerd. Aan de andere 
kant zijn er soms ook activiteiten waarvoor de 
belangstelling terugloopt. Commissies bezinnen zich 
dan, zoeken nieuwe wegen of besluiten de activiteit 
te beëindigen.
De een komt, de ander gaat, en zo hoort het 
ook. Terwijl veel andere verenigingen het moeilijk 
hebben bruist het bijna 75jarige AG als nooit 
tevoren. Enthousiasme en nieuwsgierigheid zijn 
drijvende krachten. Eigenlijk doen we al sinds 1945 
gewoon wat we leuk vinden…

Oproep
Onze voorzitter Rolf Treep heeft na drie jaar 
afscheid genomen van het bestuur. Zijn opvolger, 
die al klaar stond in de coulissen, heeft zich op 
de valreep teruggetrokken, waardoor het AG het 
nu zonder bestuursvoorzitter moet stellen. Ook de 
functie ‘Bestuurslid Communicatie en Ledenwerving’ 
is vacant. Wij zijn druk op zoek naar opvolgers en 
doen een beroep op u: heeft u interesse in een van 
beide functies of kent u iemand die naar uw mening 
geschikt is, neem dan contact op. Afwisselend werk 
in een leuk team, bij een unieke vereniging. Denk er 
eens over na.

Prettige feestdagen gewenst (vergeet niet u aan te 
melden voor het Kerstdiner op 19 december!).

Het AGBestuur

Bijna 75 jaar oud,  
maar jong van geest
Een veelzijdige vereniging als het AG vernieuwt zich voortdurend. Móet 
zich vernieuwen: de wereld verandert in hoog tempo. Het ligt niet in 
de aard van AG’ers om veranderingen buiten de deur te houden en in 
de eigen bubbel te kruipen. Integendeel. Zij hebben de blik naar buiten 
gericht, ze willen weten hoe en waarom, erover discussiëren, zich een 
genuanceerde mening vormen. 
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Marijke Schermer (1975) is 
opgeleid aan de toneelschool, maar 
na haar diploma is zij nooit als 
actrice op de planken verschenen. 
Zij schreef toneelstukken die in 
vele talen vertaald zijn en drie 
romans: ‘Mensen in de zon’ (2013), 
‘Noodweer’ (2016) en ‘Liefde, als dat 
het is’ (2019). 

Literaire Lezing / Kom kennismaken met…

Marijke Schermer
Donderdag 30 januari, 20.00-22.00 uur

‘Mensen in de zon’ 
Met een tegelijkertijd genadeloze, 
empathische en humoristische kijk op haar 
personages, weeft Schermer moderne levens 
ineen tot een psychologisch intens scherp 
portret van een generatie. 

‘Noodweer’
Van heel nabij laat Marijke Schermer de lezer 
getuige zijn van de twijfel en wanhoop van 
een veertigjarige vrouw. Emilia en Bruch zijn 
verhuisd naar de provincie en hebben als 
gezin een veilige cocon gebouwd. Die cocon 
wordt niet alleen bedreigd door Emilia’s 
geheim, maar ook door het stijgende water 
dat hun buitendijkse huis bereikt.
Noodweer is een scherp en meedogenloos 
portret van iemand die weigert om zich door 
een trauma in de luren te laten leggen. 

‘Liefde als dat het is’
Een speurtocht naar wat het is en hoe het 
moet: samenzijn, een individu zijn in het 
collectief van het gezin, leven buiten het 
gebeitelde verband. Schermer grijpt de lezer 
bij zijn oor en sleurt hem het verhaal door, 
dicht op de huid van haar personages.
‘Liefde als dat het is’ gaat over de vele versies 
van de liefde: puberromantiek, vriendschap, 
lust, tot de dood ons scheidt en de intensiteit 
van het moment. Een modern verhaal over 
een eeuwig onderwerp.

De recensies zijn over het algemeen lovend. 
Zo kreeg haar laatste roman het maximale 
aantal sterren van NRC.

Henk de Graaf

Foto: © Tessa Posthuma de Boer
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Martin Voorbij toonde tien jaar 
geleden een selectie uit zijn ‘Show 
Your Hope’ collectie in het AG. Hij is 
vooral een verhalenverteller en weet 
op onnavolgbare wijze zijn publiek in 
binnen en buitenland te inspireren met 
deze collectie en toont hiermee hoe 
vele kunstenaars hun ‘hope’ hebben 
verbeeld. Nu gaan we hem zien als 
beginnend beeldend kunstenaar, samen 
met zijn goede vriend Rik van Iersel, die 
met een (ook internationale) carrière van 
ruim 35 jaar allesbehalve beginnend 
kunstenaar genoemd kan worden.
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Rik van Iersel, Watchtower, 
2019, 80x60

Expositie

Martin Voorbij en Rik van Iersel
Onschuldig landschap
6 februari t/m 30 maart
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De titel kan vragend gesteld worden: moet het getoonde landschap gecontroleerd 
worden, of moet het juist ongecontroleerd verder groeien? En kan een landschap 
schuldig of onschuldig zijn? Of gaat dit niet over het landschap maar over de 
controle, die ondertussen nooit perfect kan zijn? 

Beide uit Eindhoven afkomstige kunstenaars putten uit veelzijdige indrukken.  
Hun output betreft beelden, geluiden, performances en samenwerking met andere 
kunstenaars. In het AG gaan zij met elkaar het avontuur aan om de beschikbare 
ruimte in te richten met hun bijzondere werken. De ‘herkaderde en gerevaliseerde’ 
landschappen van Martin Voorbij zullen afgewisseld worden met de ‘Watchtowers’ 
van Rik van Iersel. 

Martin Voorbij,  
Bospad naar cement en vallei, 
2018, 120x240

En kan een landschap schuldig of onschuldig zijn?  

Of gaat dit niet over het landschap maar over de controle,  

die ondertussen nooit perfect kan zijn? 
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AGora-lezingen 
Programma t/m februari 

Dinsdag 3 dec 

Dinsdag 10 dec

Donderdag 12 dec

Dinsdag 14 jan

Donderdag 16 jan

Dinsdag 11 feb

Donderdag 13 feb 

Donderdag 20 feb

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.

Rolf Strootman: De stichting van Alexandrië in Egypte.
In hoeverre kan de stichting van Alexandrië zélf als een ‘mythische’ gebeurtenis worden 
beschouwd?

André Krouwel: Democratie: hoe beleven wij dat en hoe kan dat verder gaan?
Hoe ontwikkelen politieke partijen zich en wat betekent populisme voor de (Europese) 
democratie?

Hans Heesterbeek: Infectieziekten van dier naar mens. 
Verstoring van ecosystemen en toename van infectieziekten bij de mens.

Martin Boerman: De muur van Hadrianus. 
Zo ongeveer het bekendste icoon uit de Romeinse archeologie in Engeland en een van de 
best zichtbare resten van de grenzen van het Romeinse Rijk.

Rob van Gent: Het Antikythera Mechaniek.
Wat is het? Pas in de laatste decennia is duidelijk geworden dat het een ingenieus 
mechanisch planetarium betreft.

Ludo Baghuis: Onze unieke evolutie.  
Een lofzang op onze tomeloze nieuwsgierigheid en creativiteit. 

Boris Škoric: Bitcoin: Een blik onder de motorkap. 
Hoe veilig is de digitale munt?
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Bij de AGora-lezingen kunt u zich verdiepen in en discussiëren over 
een breed scala aan onderwerpen. De bijeenkomsten met zeer 
interessante sprekers vinden plaats op iedere donderdag van de 
maand, behalve in de eerste week van de maand op dinsdag. 
Details vindt u op www.ag-eindhoven.nl/wetenschap

AGora-lezingen 
Programma t/m februari 

Voor u uitgelicht

Donderdag 13 februari, 20.00 uur
Onze unieke evolutie (tweeluik)

  DNA is als een kettingbrief die alle nu bestaande levensvormen verbindt met het eerst 
ontstane leven. Zo ook ons DNA. Waarom zijn wij mensen zo anders dan alle andere 
levensvormen? Waardoor gedraagt de mens zich fundamenteel anders? Welke soort 
weet dit soort vragen te stellen? Onze ‘technische snelweg’ ontstond 10.000 jaar 
geleden. Ons DNA volgt zelfs de ‘slow lane’ van drie miljard jaar met fantastische 
resultaten.Waardoor kunnen we die DNAkettingbrief nu herschrijven? Hebben we nu 
de ‘slow lane’ van drie miljard jaar ingehaald? Welke resultaten heeft onze cultuur 
opgeleverd? Deel twee van het tweeluik door Dries Schellekens volgt in maart.

Dr.ir. Ludo Baghuis (AGlid sinds 1990)
Juni 1969 : natuurkundig ingenieur TU/e.
Mei 1974 : doctor in de technische wetenschappen TU/e (kernfysische methoden).
Juni 1974 : Philips Medical Systems. Echoscopie en andere werkzaamheden.
Medio 2009 :  Technisch toezichthouder AccTec B.V.: toeleverancier van protonen t.b.v. 

isotopenproductie voor nucleaire geneeskunde.

Donderdag 12 december, 20.00 uur
Democratie: hoe beleven wij dat en hoe kan het verder gaan?

  Democratie is niet een statisch begrip, het is dynamisch en in ontwikkeling. 
Hoe denken Nederlanders over de democratie? Wat zijn de trends in het 
stemgedrag in Nederland en Europa? Hoe ontwikkelen politieke partijen zich 
en wat betekent populisme voor de (Europese) democratie? Spanning dus alom 
in een wereld waarin de liberale democratie niet door alle machthebbers als 
zaligmakend wordt gezien.

  Dr. André Krouwel studeerde vanaf 1985 politicologie aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Hij promoveerde aan diezelfde universiteit in 1999 op een 
onderzoek naar de veranderende rol van politieke partijen in Europese 
democratieën in de periode 19451990. Daarnaast is hij geïnteresseerd 
in de opkomst (en ondergang) van nieuwe politieke partijen en politieke 
‘entrepreneurs’, vanuit zowel politieksociologisch als neoinstitutioneel 
perspectief. 

  In 2006 ontwikkelde Krouwel in samenwerking met het dagblad Trouw het 
Kieskompas, een hulpmiddel op het internet voor Nederlandse stemmers bij het 
maken van een politieke keuze. 



Filmhuis (alleen voor leden)

Een vooruitblik 

13 december, Documentaire:

Before the Flood
Dit is de derde documentaire over het  
thema Klimaatverandering. De Amerikaanse 
filmacteur Leonardo DiCaprio acteert als  
verteller in deze indrukwekkende film. 
De verwoestingen die de mens aanricht 
worden in beeld gebracht: smeltend ijs op 
Groenland, oliewinning op de teerzanden in 
Canada, opzettelijk in brand gestoken  
oerwoud in Indonesië, de naderende inun
datie van de eilandenrepubliek Kiribati, het 
stervend koraal, de dramatische teruggang 
van de visstand in kustgebieden.

17 januari, Opera: 

Un ballo in maschera
Een opera in drie bedrijven van Giuseppe Verdi (18131901). 
Het verhaal is gebaseerd op de waargebeurde moord op koning 
Gustav lll van Zweden in 1792 tijdens een gemaskerd bal. Het 
centrale thema is de vriendschap tussen mannen, die wordt 
verstoord door de liefde voor dezelfde vrouw en tenslotte eindigt 
met moord. Door de liefde te combineren met de vriendschap 
die juist die liefde in de weg staat, maakt Verdi er een levendig 
drama van. Maar natuurlijk gaat het vooral om de muziek.

Bij de keuze van de speelfilms proberen we een gevarieerd programma te bieden met als leidraad kwaliteit: 
een goed verhaal en een goede verfilming. De filmvoorstellingen starten op vrijdagavond om 19.30 uur,  
en kunnen worden voorafgegaan door een maaltijd met de Baretclub. Voor leden staat meer informatie op 
de website. 
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Filmhuis (alleen voor leden)

Een vooruitblik 

31 januari, Speelfilm: 

Das Leben der Anderen
OostBerlijn 1984. De veiligheidsdienst van de DDR (Stasi)  
controleert de levenswandel van alle burgers, die subversieve 
activiteiten zouden kunnen ontplooien. De DDRminister van Cultuur 
heeft een oogje laten vallen op een knappe toneelspeelster en 
schakelt de Stasi in om haar vriend uit de weg te ruimen. Kapitein 
Gerd Wiesler krijgt de opdracht om het koppel af te luisteren op 
zoek naar een aanleiding om de vriend te kunnen arresteren. Maar 
gaandeweg groeit bij Wiesler het inzicht dat hij aan de verkeerde 
kant staat en voor een misdadige organisatie werkt.

14 februari, Documentaire:

Extreme dagen (National Geographic) en  
An Inconvenient Sequel (Al Gore).

Dit is de laatste van de serie van vier filmavonden over het thema Klimaatverandering. De film ‘Extreme dagen’ 
is een intelligent en onderzoekend verhaal over de klimaatverandering; het commentaar is niet alarmerend 
maar ook niet klimaatsceptisch.
De vraag is hoe een geringe temperatuurstijging al kan zorgen voor het uitsterven van een kudde kariboes in 
Alaska, het verdwijnen van plankton langs de westkust van de US, het verergeren van astma bij kinderen op 
Trinidad en het verhevigen van de drukverschillen boven de Atlantische Oceaan. Met wetenschappelijk onder
zoek, aangevuld met ervaringskennis van lokale betrokkenen, wordt dat in deze film aannemelijk gemaakt.

De film ‘An Inconvenient Sequel’ is het vervolg op de eerder vertoonde film ‘An Inconvenient Truth’. Al Gore 
bemerkt dat het leven van een activist minstens zo moeilijk is als dat van een presidentskandidaat. Hij ging  
10 jaar lang door met het aan de man brengen van zijn klimaatboodschap via lezingen en workshops.  
Dat vond alleen bij jongeren positieve weerklank; het Republikeinse politieke establishment keerde zich tegen 
hem. In deze film brengt hij verslag uit van zijn strijd tegen het establishment.

Op de website is voor leden uitgebreide informatie beschikbaar over alle films.

28 februari, Speelfilm: 

Hable con ella
De film vertelt het verhaal van twee mannen die verliefd 
worden op twee heel verschillende vrouwen, maar die 
in dezelfde situatie terecht komen. Benigno is verliefd op 
Alicia, voor wie hij zorgt wanneer ze ten gevolge van een 
verkeersongeval in coma raakt. Marco valt voor Lydia, een 
toreador die na een ongeluk in de arena ook in een coma 
terechtkomt. Deze extreme situatie resulteert in verschillen
de reacties bij de mannen. Het is een film waarin geschil
derd wordt met beelden, woorden en muziek. 

Gewag  11   
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Toneel

AG-Toneel speelt Ontmoetingen
Tekst en regie: Frank van den Berg
Zaterdag 14 maart 20.00 uur
Zondag 15 maart 15.00 uur
Maandag 16 maart 20.00 uur

We zijn er trots op dat we deze lijn nog 
steeds weten door te zetten. Zelfs zo, dat 
waar in Pirandello Noortje BruiningFranssen 
schitterde, nu haar dochter Annette Haas 
nog steeds op de planken staat. We zien uit 
naar maart 2020. Want dan presenteren 
we ons nieuwe stuk ‘Ontmoetingen’, een 
eigentijds stuk bewerkt en geregisseerd door 
onze zeer gewaardeerde Frank van den 
Berg. Met negen AGspelers van nu. 

Zo’n 60 jaar geleden, 15 jaar na de 
start van het AG, werd het AG-Toneel- 
en Cabaretgezelschap opgericht.  
Met het eerste stuk dat gespeeld 
werd, ‘Zo is ‘t, is ’t zo?’ van 
Pirandello werd direct al een 
visitekaartje afgegeven. Een stuk van 
niveau, met een dosis relativering. 
Zo zou het blijven. 

‘Ontmoetingen’ toont u een caleidoscoop 
aan menselijke interacties: een ‘dating 
exercitie’ op zolder, een ‘blind date’ op 
een station, een relatie gedomineerd door 
vreemdgaan (of toch niet?), een onverwacht 
weerzien tussen ‘high school sweethearts’, 
de ‘spinster’ in het park, een ontmoeting 
vol levensmoeheid op het kerkhof. Kortom, 
een scala aan dialogen: herkenbaar, 
humoristisch en met ook een tikje emotie.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs 
gesteld. Voor het bedrag van €15  
(leden €5 korting) kunt u deze 
‘Ontmoetingen’ opluisteren. 

Op zondag kunt u na de voorstelling 
genieten van een gevarieerd buffet.
Maandag wordt vóór de voorstelling vanaf 
18.00 uur het dagmenu geserveerd.

Jan Koppen
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Muziekcaleidoscoop

Muziekcaleidoscoop, seconde

Ludo Baghuis: 
Theremin
Dinsdag 21 januari, 21.00 uur

Ooit gehoord van de Theremin? Of er 
eentje gehoord? De elektronenbuizen 
waren er nog maar net of Léon Theremin 
vindt in SintPetersburg als eerste (1919) 
het niet akoestische, maar elektronische 
muziekinstrument uit. Hij moest wel zelf de 
luidsprekers ontwerpen en is daarmee de 
aartsvader van de vele synthesizers die 
zouden volgen! 
De Rus woonde vanaf 1927 in New York. 
In 1938 keerde hij terug naar Rusland en 
verdween van de radar.
Kom luisteren naar de eerste uitvoeringen 
en latere performances: geheimzinnige 
klanken met bijzondere composities.

Muziekcaleidoscoop, prime

Pieter Dekker:  
De aanslag
Dinsdag 28 januari, 20.00 uur

Pieter Dekker spreekt over het tot stand komen 
van de perfecte toon aan het klavier.
Pianomuziekkenners verwonderen zich over 
de goed waarneembare klankkleurverschillen 
tussen toppianisten, spelend op hetzelfde 
instrument. Deskundigen hebben er nog steeds 
geen begrijpelijke verklaring voor.
De grondslagen van ‘de aanslag’ zijn dan ook 
menigvuldig en kennen een aantal dimensies: 
muzikaal talent, motorisch vermogen en fysica 
van de piano.
Pieter Dekker is voorzitter van de bevriende 
Kunstkring De Kempen. Hij heeft zich in 
het kader van een conservatoriumstudie 
in de aanslag verdiept. Uit bestaande 
publicaties heeft hij een samenhangende 
beschrijving ontwikkeld. De kenmerken van het 
snaarinstrument, ons motorisch leervermogen en 
van het kunstenaarschap leiden tot de conclusie 
dat om goede redenen de verwondering altijd 
zal blijven bestaan: pianospel is topsport en 
blijft een kunst.



14   Gewag
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SOCIËTEIT

CULTUUR

Di 3 dec AGora-NGIZ-lezing   
Over Midden-Oosten, hoe verder?
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 5 dec Ledenborrel
Bezoek van Sinterklaas & Zwarte Piet
Sociëteit, 17.30 uur

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

Di 10 dec AGora-EOL-lezing 
De stichting van Alexandrië in Egypte
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 12 dec AGora-lezing 
Democratie: hoe beleven wij dat
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 13 dec Filmhuis
Documentaire: Before The Flood
Balkonkamer, 19.30 uur

Za 14 dec Excursie
Leiden: De Jonge Rembrandt
Leiden, 9.00 uur

Do 19 dec Ledenborrel  
Kerstviering
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 20 dec Muziekgebouw
Öscan Akyol & Nicolas Altstaedt
Muziekgebouw, 18.15 uur

Het AG is gesloten van 
20 december t/m 5 januari

Do 9 jan Ledenborrel  
Nieuwjaarsviering 
Sociëteit, 17.30 uur

Do 9 jan AG-Arrangement
Het Zwanenmeer  
Sociëteit, 17.30 uur

Di 14 jan Wandeling
5 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur

Di 14 jan AGora-lezing 
Infectieziekten van dier naar mens 
Meerlezaal, 20.00 uur

Wo 15 jan Culinaire Tafel
Haardkamer, 18.30 uur

Do 16 jan AGora-NKV-lezing 
De muur van Hadrianus 
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 17 jan Baretclub
Borrelen en tafelen 
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 17 jan Muziekgebouw
Toon Tellegen & Het wisselend Toonkwintet
Muziekgebouw, 18.15 uur
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Januari 2020
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Di 11 feb Wandeling
5 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur

Di 11 feb AGora-EOL-lezing 
Het Antikythera Mechaniek
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 13 feb AGora-lezing 
Onze unieke evolutie
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 14 feb Baretclub
Borrelen en tafelen 
iëteit, 17.30 uur

Vr 14 feb Filmhuis
Documentaire
Extreme Dagen & An Inconvenient 
Sequel
Balkonkamer, 19.30 uur

Di 18 feb Literaire Kring
Guerrillafamilie van Pramoedya Toer
Haardkamer, 19.30 uur

Do 20 feb AGora-lezing  
Bitcoin: Een blik onder de motorkap
Meerlezaal, 20.00 uur

Het AG is gesloten van  
22 februari t/m 25 februari

Zo 23 feb Wandeling
10 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur

Vr 28 feb Baretclub
Borrelen en tafelen in goed gezelschap
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 28 feb Filmhuis 
Speelfilm: Hable con ella
Balkonkamer, 19.30 uur
 

Vr 17 jan Filmhuis
Opera: Un ballo in maschera
Balkonkamer, 19.30 uur

Zo 26 jan Wandeling
10 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur

Di 28 jan Muziekcaleidoscoop
Muziek voor en door leden
Dommelzaal, 20.00 uur

Do 30 jan Literaire Lezing  
Kom kennismaken met …
Marijke Schermer
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 31 jan Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 31 jan Filmhuis 
Speelfilm: Das Leben der Anderen
Balkonkamer, 19.30 uur

Do 6 feb Ledenborrel
Visbuffet
Sociëteit, 17.30 uur

Di 4 feb AG-Arrangement
Het Huwelijk
Sociëteit, 17.30 uur

Do 6 feb Opening expositie     
Martin Voorbij en Rik van Iersel
Sociëteit, 18.00 uur

Do 6 feb Muziekgebouw
Leo Blokhuis & Diamanda Dramm
Muziekgebouw, 18.15 uur

Gewag 15  

Februari 2020
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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
Ja, kúnst groep 1 onder voorbehoud 172, 163, 204, 20.00 uur
Ja, kúnst groep 2 onder voorbehoud 102, 93, 64, 20.00 uur
Filosofie
Groep Vergeer   maandag 2/12, 6/1, 3/2, 20.00 uur
Groep Van Reijen maandag 9/12, 13/01, 10/2, 10.30 uur
Groep Rajh/Argelo  maandag 9/12, 13/1, 10/2, 20.00 uur
Groep van den Bold maandag 9/12, 13/1, 10/2, 14.00 uur
Groep Lemmens dinsdag 3/12, 7/1, 4/2, 20.00 uur
Groep De Wind  woensdag 11/12, 8/1, 12/2, 20.00 uur
Groep Slurink  woensdag 18/12, 22/1, 26/2, 20.00 uur

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

Nietleden zijn welkom,
aanmelden via website: www.ageindhoven.nl

Deze lezingen zijn mede mogelijk gemaakt door:
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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

Uw vertrouwenspersoon en adviseur
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Excursie naar Leiden

Museum De Lakenhal:  
Jonge Rembrandt-Rising Star
Zaterdag 14 december, 9.00 uur
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We vertrekken om 9.00 uur met de bus 
vanaf de parkeerplaats aan de Antoon 
Coolenlaan in de Genneper Parken. 
Na aankomst in de Lakenhal zullen we 
rondgeleid worden door gidsen van het 
museum. Na afloop lopen we voor een 
gezamenlijke lunch naar het nabijgele
gen Stadscafé Van der Werff.
Het middagprogramma is vrij in te 
vullen. Dit zijn onze aanbevelingen en 
mogelijkheden:

1.  Terug naar Museum De Lakenhal, 
waar nog veel meer te zien is zoals 
het prachtige drieluik altaarstuk met 
het Laatste Oordeel van Lucas van 
Leyden.

2.  Bezoek aan het Leiden American 
Pilgrim Museum, Beschuitsteeg 9. Dit 
is ruim 15 minuten lopen vanaf De 
Lakenhal. In dit kleine museum in een 
oud authentiek ingericht middeleeuws 
woonhuis, wordt verteld over de 
geschiedenis van de Pilgrim Fathers 
en hun tocht met de Mayflower naar 
Amerika vier eeuwen geleden. We 
hebben een reservering om met 
15 personen dit kleine museum te 
bezoeken. Kosten € 5 p.p. Zie: www.
leidenamericanpilgrimmuseum.org 

3.  Bezoek aan het Japanmuseum 
Sieboldhuis aan het Rapenburg 19 
(5 minuten lopen vanaf Café Van der 
Werff). Dit museum is gewijd aan de 
reizen die de arts Franz von Siebold 
(17961866) maakte naar het eiland 
Decima in Japan, waar toen alleen 
Nederlanders mochten komen om 

handel te drijven (www.sieboldhuis.
org). Gratis toegang met de museum
jaarkaart.

4.  Rijksmuseum voor Oudheden (www.
rmo.nl), Rapenburg 28 (10 minuten 
lopen). Tijdelijke tentoonstelling over 
Cyprus. Gratis toegang met MJK.

5.  Bezoek aan de kerstmarkt in het cen
trum van Leiden aan de Botermarkt en 
Nieuwe Rijn.

6.  Uiteraard kan eenieder zelf nog een 
keuze maken (stadswandeling, Hortus 
Botanicus). 

In de stad kan men gebruik maken van 
de gratis shuttlebusjes.

Om 16.30 uur start de terugreis.
Op de heenweg serveren wij koffie. 
Voor alle deelnemers hebben we een 
plattegrond van het centrum van Leiden. 
Onderweg zullen we de diverse moge
lijkheden voor het middagprogramma 
toelichten.

De kosten zijn: voor leden van het AG 
met een museumjaarkaart: € 50, voor 
leden zonder museumjaarkaart: € 62, 
introducés € 10 euro extra. In deze prijs 
zit: busvervoer, koffie in de bus, toe
gang tot het museum, rondleiding op de 
tentoonstelling door de museumgidsen, 
lunch in Stadscafé Van der Werff en 
borrel in de bus op de terugweg.

Voor meer informatie: www.lakenhal.nl
Aanmelden vóór 10 december.

Onno Blom geeft op 28 november op het AG een lezing over zijn recent verschenen 
biografie van de jonge Rembrandt. In aansluiting op deze lezing brengen we op  
14 december een bezoek aan Leiden. In de pas gerenoveerde Lakenhal zijn schilderijen 
en prenten tentoongesteld die Rembrandt maakte in zijn Leidse tijd, voordat hij definitief 
naar Amsterdam vertrok. Deze tentoonstelling wordt beschouwd als de ’Grande Finale’ 
van het nationale Rembrandtjaar. Sommige van de hier tentoongestelde schilderijen zijn 
nooit eerder aan het publiek getoond. 
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Literaire Kring 
Klassiekers uit de 
Wereldliteratuur

Dit seizoen lezen we werk van Ivan Boenin, 
Pessoa, Shusaku Endo, Rainer Maria Rilke 
en Pramoedya Ananta Toer. Alle romans zijn 
verkrijgbaar in het Nederlands en veelal te koop. 
Voorafgaand aan de avond dineren we met 
leden en belangstellenden in het restaurant, 
we komen dan rond 17.30 uur bij elkaar. 
Aanmelding vooraf is vereist.
De avonden beginnen met een deskundige 
inleiding. Hierna is er ruimte voor vragen en 
reacties. Onze ontmoetingen verlopen vaak 

verrassend en zijn over het algemeen zeer 
gezellig en interessant. 
We zijn op zoek naar ‘kruisbestuiving’ met 
andere kringen en de avond rond Ivan Boenin 
zal hier waarschijnlijk een aanzet toe geven. 
Er is nog ruimte voor nieuwe leden, zij zijn van 
harte welkom om een avond te komen luisteren, 
uiteraard zonder verdere verplichtingen.

Informatie is te verkrijgen via Paul de Leeuw en 
Vivian de Poorter. 

Ruim acht jaar geleden is de Literaire Kring van start gegaan met een kleine,  
vaste groep van AG-ers, en sindsdien is de groep aangegroeid tot ruim twintig trouwe 
bezoekers die elkaar elke derde dinsdag van de maand ontmoeten. 
Externe en interne inleiders geven de avond vorm (19.30-21.30 uur) en centraal 
staan auteurs uit vele taalgebieden. Zo passeerden James Joyce, Albert Camus, Hans 
Fallada, Hella Haasse, Emile Zola, D.H. Lawrence en Giorgio Bassani al de revue.
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Gerry Toenders,
gedicht op acrylaat
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In ‘De laatste eeuw van Indië’ schrijft socioloog 
Jacques van Doorn dat bijna een kwart miljoen 
Nederlanders zijn geboren in Indonesië/Indië, 
of ten minste één ouder hebben die uit dat 
land afkomstig is. Tel daarbij op de 100.000 
Nederlandse dienstplichtigen die in Indië dienden 
tussen 1946 en 1950 en het is duidelijk waarom 
Indië vast verankerd zal blijven in ons collectieve 
geheugen. De stroom van verhalen zal nog lang 
doorgaan. 
Drie Indiëveteranen uit mijn directe omgeving 
waren inspiratiebron voor de inleiding op deze 
avond. Allereerst natuurlijk mijn zwager Van 
Doorn (een van de Indiëdienstplichtigen). Hij 
bleef met Indonesië bezig tot letterlijk op zijn 
sterfbed. Vervolgens een goede vriend die al in 
1945 naar Java werd uitgezonden om (vooral 
voor de Indonesische zaak, vond hijzelf) de 
telefonie weer op gang te krijgen, te midden van 

de stadsguerrilla’s die Toer beschrijft in zijn novelle 
‘Wraak’. De derde is Frans Otten (president
directeur van Philips van 19391961) die zich 
intensief met ‘Indië’ heeft bemoeid, voortvarend en 
omstreden. Zijn verhaal toont de diepe verdeeldheid 
tussen de Indonesiërs, die al pijnlijk duidelijk werd 
voor de soevereiniteitsoverdracht. 
Hun Nederlandse kijk zal worden afgezet tegen 
Toers ‘Verbeelding van Indonesië’, zoals de titel luidt 
van zijn door Andries Teeuw geschreven biografie. 
Toer kende de grote politiek, maar schreef er 
zelden over. Zijn romans verbeelden wat de 
mensen ‘benedenstrooms’ ondervonden, zoals hij 
dat uitdrukte. Zijn beschrijvingen zijn steeds een 
pleidooi voor menselijkheid en een aanklacht tegen 
geweld en machtsmisbruik.

Paul de Leeuw

Op 18 februari bespreekt ondergetekende in de Literaire Kring het boek 
‘Guerrillafamilie’ van de Indonesische schrijver Pramoedya Ananta Toer, die veertien 
jaar onder diverse regimes in de gevangenis doorbracht. Lange tijd was zijn 
werk verboden maar het werd - illegaal -  gretig gelezen. ‘Guerrillafamilie’ werd 
in Nederlandse gevangenschap geschreven, ten tijde van de bevrijdingsoorlog, 
dekolonisatie-oorlog, politionele acties. Hoe wil je het noemen?

Pramoedya 
Ananta Toer:  
Guerrillafamilie
Dinsdag 18 februari, 19.30 uur
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Lustrum 2020

De herfstbladeren vallen en het einde van het jaar komt in zicht.  
Drukke maanden met alle feestdagen in het vizier. Op 2019 kunnen wij met 
genoegen terugkijken. Maar … het komende jaar is er een om reikhalzend 
naar uit te zien. Het Lustrumjaar 2020 krijgt zeker een gouden randje.  
Het 75-jarig bestaan vieren van een vereniging is niet niks. Er wordt achter de 
schermen dan ook hard gewerkt om het feestprogramma op orde te krijgen. 
De Lustrumcommissie geeft u alvast een aantal data:

De komende drie maanden is er weer veel te doen in de Sociëteit. Na de pepernoten 
en cadeaus gaan we de kerstdagen inluiden met een heerlijk viergangen diner.  
En voor je het weet zetten we de eerste stappen in 2020. 
Op 9 januari borrelen we met oliebollen en luiden we een zeer speciaal jaar in.  
We vieren het 75-jarig bestaan van het AG en hierover kunt u in het verslag van de 
Lustrumcommissie meer lezen. 
Het afgelopen jaar werden de ledenborrels goed bezocht. De ledenborrel in november 
was extra druk. Dat kwam niet alleen door de nieuwe expositie, maar ook omdat het 
oude AG-servies gratis werd weggegeven. 

We hopen dat het nieuwe jaar een heel mooi jaar gaat worden voor u en uw naasten 
en hopen u ook in 2020 te zien bij alle festiviteiten die we voor u in petto hebben.

Sociëteit

2 april   

14 juni 

20 juni

3 juli 

31 oktober

3 december 

Opening van het Lustrum tijdens de ledenborrel. Het programma bestaat uit diverse 
activiteiten, waaronder de opening van de expositie met werk van AG-leden

Lustrumrit

Open dag, waarbij de commissies zich gaan presenteren aan zowel AG-leden als 
belangstellenden van buiten

Feest voor alle AG-leden (hiermee komt de ledenborrel van 2 juli te vervallen)

Symposium. Het onderwerp zal zijn ‘Slaap!’ Niet alleen AG-leden maar eenieder die 
geïnteresseerd is in dit onderwerp kan deelnemen aan dit symposium

Afsluiting van het lustrumjaar met een terugblik op alle festiviteiten
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Wij wensen u fijne feestdagen en alvast een goed begin van het nieuwe jaar.
Nel van der Vliet-Vierveijzer, Elly Heemskerk, Liesbeth Schreuder
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Lustrum 2020

Tussen realisme en romantiek, een verslag 
Nobelleesgroep leest  
Ivan Boenin  
‘Het leven van Arsenjev’ (1927-1933)

Ivan Boenin (1870-1953) debuteert als dichter maar behaalt zijn grote roem met 
proza en dan vooral het korte verhaal. Hij krijgt als eerste Russische schrijver in 1933 
de Nobelprijs voor Literatuur. Boenin woont dan in Frankrijk; hij is in 1920 zijn door 
bolsjewieken en revolutie verteerde vaderland ontvlucht.

In ballingschap blijft Boenin over Rusland en over 
oude tijden schrijven. Hij sluit aan bij de klassieke 
Russische negentiendeeeuwse verhaaltraditie.
Hier begint de ambivalentie die de leesgroep 
in Boenins autobiografische roman, ‘Het leven 
van Arsenjev’, opmerkt. De schrijver heeft niets 
meegenomen van de literaire moderniteit van 
vóór de revolutie maar ook niets uitgedrukt van 
de Europese culturele realiteit die hem moet 
hebben overvallen. 
De roman ‘Het leven van Arsenjev’ verhaalt het 
leven van Aleksej Arsenjev en loopt ongeveer 
gelijk op met dat van de auteur. Het boek wordt 
vaak vergeleken met ‘Op zoek naar de verloren 
tijd’ van Marcel Proust, al zit het interessante 

van deze vergelijking waarschijnlijk vooral in de 
verschillen.
De inhoudelijke lijnen in Boenins roman zijn de 
kinderherinneringen, de groei naar volwassenheid, 
zijn wordingsgeschiedenis als schrijver, zijn 
liefdesgeschiedenissen. Deze persoonlijke 
ontwikkeling is geplaatst in het veranderende 
Rusland waarin de adel in verval raakt, de klasse 
waartoe ook Boenin behoort.
De inhoudelijke lijnen worden ingekleurd met het 
romantische verlangen, met bedrukkende gevoelens 
van noodlot, dood, vergankelijkheid, met existentiële 
droefheid en weemoed, met dodelijke jaloezie en 
onmacht in de liefde.
Ook hierin toont Boenin een zekere ambivalentie. De 
universele thema’s, zoals die van Tsjechov, staan in 
de branding van onvervalste romantiek.
Ambivalent talent, zo karakteriseert een van de 
leesgenoten de schrijver. 
Een andere leesgenoot wijst erop dat het politieke 
motief van antitsaristische stellingname slechts in een 
nevenfiguur optreedt.
Frans Remmen, de hoeder van de dichters, leest 
een gedicht van Boenin voor als proeve van zijn 
poëtische vlucht. 
De dichter doortrekt Boenins proza. Misschien 
vonden daarom alle leesgenoten ‘Het leven van 
Arsenjev’ schitterend om te lezen. Allen roemen zijn 
natuurbeschrijvingen. Een groot schrijver, concludeert 
de groep, al laat hij wat onbestemde droefheid 
achter. 

Han Roijakkers
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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.

Herbert Platzer 

Puur toeval. Daaraan schrijft Herbert Platzer 
(76) het toe dat hij ooit vanuit Oostenrijk in 
Nederland is terechtgekomen. Na de Tweede 
Wereldoorlog kende zijn geboorteland 
een ‘tsunami’ aan emigranten die als 
economische vluchtelingen naar andere 
landen trokken. “In de tijd dat ik als net 
afgestudeerd scheikundige werk zocht, begin 
jaren ‘70, waren er wel banen, maar die 
werden slecht betaald. Ik was al getrouwd 
met Feli, die ik bij een amateurtheaterfestival 
had leren kennen, en vader van een dochter.” 

Hij richtte zich in zijn zoektocht naar werk 
eerst op Duitstalige landen: Zwitserland, 
Duitsland, Liechtenstein. Noordelijker dan 
München wilde hij eigenlijk niet gaan. Het 
viel anders uit: het werd Keulen, waar hij 
geschikt werk vond bij Dielektra, een bedrijf 
in isoleerstoffen, voor een deel in handen van 
Philips. “Ik kon er werk doen dat goed bij mij 
past: praktisch en van direct belang.”
In de aanloop naar een volledige overname 
van Dielektra door Philips kreeg Herbert een 
project aangeboden in Eindhoven. Binnen 
zes weken sprak hij Nederlands, maar de 
gewenning aan de Nederlandse cultuur 
duurde veel langer. “Wanneer zeg je iets, op 
welke manier? Hoe ga je met elkaar om?” 
Toch beviel de nieuwe omgeving en kreeg het 
verblijf in Nederland z’n voortzetting.

Philips
Op zoek naar verder werk bij Philips 
belandde Herbert in 1978 met zijn gezin, dat 
inmiddels twee dochters en een zoon telde, 
in Drachten, waar hij aan de slag kon als 
groepsleider in het materialenlaboratorium 
van Philips Domestical Appliances. 
Hier kon hij op zijn vakgebied zijn hartje 
ophalen. Maar hij kwam er ook achter dat 

Herbert Platzer, oktober 2019

hij niet geschikt was om directeur te worden. “Anderen 
kunnen uitstekend leiding geven. Ik moet het hebben van 
mijn vakkennis.”
Na acht jaar wilde hij toch eens weten wat bij Philips 
tot beslissingen leidde. Hij kon aan de slag als 
organisatieadviseur voor ontwikkeling in Eindhoven. “Een 
uiterst leerzame periode, maar het bleek mijn roeping niet.”
In 1989 ‘overleefde’ hij de Centurionoperatie. Kort daarna 
keerde hij terug naar het Philipskunststoffenlaboratorium 
in Eindhoven, waar hij in 1975 begonnen was. “Ik was 
zielsgelukkig, want ik zat op de plek die mij het beste lag.”
Op zijn 57e stootte Philips een groot stuk van de 
kunststoffenafdeling af. Herbert werd door de nieuwe 
eigenaars gevraagd met die managementbuyout mee te 
gaan. “Ik voelde me als oude zak zeer vereerd en kon mijn 
ervaring nog nuttig inzetten.” 
Nog vier jaar werkte hij met veel plezier in deze nieuwe 
baan, waarvoor hij ook veel moest reizen, met name naar 
China. “Bij mijn nieuwe werkgever deed je ertoe, iedereen 
was belangrijk. Dat gaf een goed gevoel.”
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Herbert en Feli tijdens een bal in Graz  
gedurende hun verkeringstijd. 

AG
De terugkeer naar Eindhoven in 1986 had 
met zich meegebracht dat daar een nieuwe 
woning gevonden moest worden. Door 
toeval kwamen ze op het spoor van een 
heel aantrekkelijk huis aan de Fazantlaan. 
Het lukte tegen alle verwachtingen in om 
het aan te kopen. Buurman Bob van Winkel 
bleek lid van de toneelgroep van het AG. 
te zijn. In zijn jonge jaren had Herbert in 

Oostenrijk al heel veel aan toneel gedaan. Een 
bestaan als beroepsacteur kwam uiteindelijk toch niet 
in aanmerking. Als kind had hij een ongeluk gehad, 
waardoor zijn been verminkt werd en hij mank bleef 
lopen. “Ik besloot maar om een ‘fatsoenlijk’ beroep te 
kiezen en verder als hobby te blijven acteren.” 
Bob van Winkel vroeg hem al snel om mee te doen 
aan het AGtoneel. Herbert: “Ik accepteerde dat met 
plezier. De voorstellingen hadden toen een heel hoog 
niveau. In de schouwburg hebben we vele jaren 
prachtige voorstellingen opgevoerd.”
Voor een lidmaatschap van het AG voelden hij en Feli 
nog niet. “Het AG was toen nog heel anders dan nu. 
Het bestond vooral uit Philipsmensen die om elkaar 
heen krioelden om carrière te maken  zo leek het 
tenminste.”
Later kwam het lidmaatschap er wel van. Het is 
maar goed dat Herbert en Feli op een steenworp 
afstand van het AG wonen, want hun activiteiten 
in de sociëteit stapelden zich in de loop der 

jaren op. Zo vormden ze jarenlang de 
Tentoonstellingscommissie, resulterend in 29 
tentoonstellingen van zeer uiteenlopende 
kunstenaars, onder wie ook Oostenrijkers, een 
Duitser, een Liechtensteiner en leden van het 
AG. Beiden waren ook lid van het AGkoor 
(Feli is dat nog steeds), Herbert zingt nog in het 
popkoortje Soundbytes, jaren geleden opgericht 
door Harald Ihle. Elk jaar doen ze mee aan een 
filosofiegroep en Herbert vervult daarnaast de 

rol van voorzitter (“zeg maar aanjager”) van 
de AGMuziekcaleidoscoop, waar leden hun 
muzikale voorkeuren en ervaringen presenteren 
en met elkaar delen.
Buiten het AG is Herbert actief bij het Philips
toneel en, samen met Feli, bij de Oudkatholieke 
Kerk in Eindhoven (“de modernste richting in het 
katholicisme”). Bij het Philips Museum geeft hij 
rondleidingen, binnen en buiten, speelt hij mee 
in sketches over de begintijd van het bedrijf en 
begeleidt hij educatieve programma’s.

Onlangs organiseerde hij voor een groep AG
leden een excursie naar zijn geboortestad Graz 
in de provincie Stiermarken. Een zeer geslaagd 
bezoek, de medereizigers waren tevreden. 
Rest de standaardvraag: zou hij niet terug willen 
naar Oostenrijk? Herbert: “Hier heb ik mijn 
familie en al mijn sociale contacten  en ik kan 
naar Oostenrijk gaan zo vaak ik wil…”.

Uitvoering van ‘Oidipus’ door het AG-Toneel. 



Nieuwe leden
Marijke BeijerGroenen
Paul Bijloo
Carel Crone
Cees Geerts
Janneke Romeijnders
Jacqueline Stout
Jan Wierts
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Zeker niet de  
grootste waarschijnlijk  

wel de beste

Boekhandel Spijkerman

Kleine Berg 5 
5611 JS Eindhoven

Telefoon 06-10349498

steinspijkerman@hotmail.com  

(Advertentie) (Advertentie)



Colofon
Het Gewag is het sociëteitsmagazine van het AG
en verschijnt vier keer per jaar.
Het AG (Academisch Genootschap) is een
bruisende sociëteit waar u goed gezelschap
ontmoet en nieuwe vrienden kunt maken.
Het lidmaatschap staat open voor eenieder met
maatschappelijke, culturele of wetenschappelijke
interesses. De leden ervaren het onderlinge
contact op de sociëteit als waardevol.
Het lidmaatschap bedraagt € 270 per
Verenigingsjaar. 
Kennismakers mogen twee maanden gratis
kennismaken. 
Wie meer dan 50 km van Eindhoven woont kan 
buitenlid worden à € 135 per jaar.
Voor meer info: www.ageindhoven.nl
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Secretaris: Jan Kees van der Veen
Email: bestuur@ageindhoven.nl

Sociëteitsgebouw
Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven
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Email agenda: agenda@ageindhoven.nl
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Druk Puntscherp
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• 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 AGlidmaatschap staat open voor iedereen, 
 op zoek naar bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Voordelen van het AG-lidmaatschap


