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Kom kennismaken!
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GROOTspraak
Het gaat gebeuren. In dit Gewag kunt u
kennisnemen van de Lustrumactiviteiten in
april en mei en noteer ook vast de data
van de overige bijeenkomsten. Daarover
leest u meer in de volgende nummers.
Veel werkgroepen zijn al bezig met het
organiseren van feestelijke activiteiten.
Wij zijn het gewend, maar het blijft
toch elke keer bijzonder hoe we met
elkaar stilstaan bij waar het AG al 75 op
draait: enthousiasme om met elkaar te
leren, te filosoferen, te feesten, te kijken,
te ervaren en te doen.

Graag vraag ik uw aandacht voor een
nieuw evenement op het AG. In januari
reikt Fontys de jaarlijkse onderzoeksprijzen uit. Op 31 maart komen de prijswinnaars op het AG vertellen over hun
onderzoek.
En uiteraard ontbreken de gebruikelijke
aankondigingen niet in dit feestelijke
nummer.

Richard de GROOT

AG 75 jaar
jong van geest
Kom kennismaken
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Lid worden van het AG?
Het Gewag is het magazine van sociëteit AG Eindhoven.
Het AG staat voor bijzondere activiteiten in goed gezelschap.
Lid worden? Kijk op www.ag-eindhoven.nl en kom vrijblijvend
twee maanden kennismaken.

Het eerstvolgende nummer
Het volgende Gewag verschijnt eind april.
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr.72
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 3 april.

Cover: Kom kennismaken met Anne-Gine Goemans op 26 maart.
Foto @ Merlijn Doomernik
Gewag 3

Bestuur
Dit jaar wordt het Academisch Genootschap 75 jaar. ‘Al 75 jaar bij de
tijd’ heeft de Lustrumcommissie als motto gekozen. Veel is veranderd
sinds de oprichting op 6 april 1945, in Eindhoven, in de wereld, in de
samenleving, en het AG is mee veranderd. Met een paar grote stappen
loop ik door 75 jaar AG.

Bij de oprichting in 1945 was Eindhoven al bevrijd
en Nederland boven de rivieren nog bezet. Het
AG als nieuw begin. De eerste plannen waren het
opzetten van een bibliotheek en het vinden van een
onderkomen.
In 1970 was ik erbij toen het AG 25 jaar bestond.
Het was een genootschap van alle leeftijden.
Het ledental piekte tot net boven de duizend. De
lustrumactiviteiten omvatten een uitbundig feest en
een kindermusical ‘Zie ze vliegen, zie ze vliegen
naar de maan’, geschreven en gespeeld door AGleden, voor de eigen kinderen. Zeer bij de tijd: de
eerste maanlanding was het jaar daarvoor! Verder
een ‘totaaltheater’ van en door de eigen leden.
In 1995 werd het AG 50 jaar oud, of jong. Na een
dip in het ledental tussen 1975 en 1985 waren we
weer op volle sterkte, met 900 leden. Grote toneelen musicalproducties hadden de jaren ervoor op het
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programma gestaan. We schreven een lustrumboek
waarin we trots terugblikten en een klein beetje
vooruit. Het lustrumlogo was de zonnebloem van het
vijftig-guldenbiljet. We zagen zonnige jaren voor
ons.
Nu worden we 75. We zijn een genootschap
met minder leden, maar met een geweldig
activiteitenprogramma. We bouwen bruggen naar
elkaar - bij bridge, bij ledenborrels -, we luisteren
aandachtig naar sprekers en schrijvers, we denken
diep na bij filosofie en doen nog veel meer. Dat
allemaal in ons eigen huis midden in de stad. Daar
willen we ook zijn: midden in de stad, midden in
het leven, bij de tijd!
Feye Meijer,
oud-voorzitter en adviseur van het bestuur

Literaire Lezing / Kom kennismaken met…

Anne-Gine Goemans
Donderdag 26 maart, 20.00-22.00 uur

In maart 2017 kwam Anne-Gine ons vertellen
over haar nieuwe boek ‘Honolulu King’.
Een intrigerend op ware feiten geïnspireerd
verhaal over een Indische man, getekend
door zijn verleden. Maar ook een fonkelende
roman, spannend, grappig en tragisch. Zij
kondigde toen al haar nieuwe boek aan
dat in september 2019 uitkwam. ‘Holy
Trientje’ is de geschiedenis van zuster Trientje
en haar missie om alle atoomwapens de
wereld uit te bannen. Haar voorbeeld is een
Amerikaanse non, Megan Rice, die in 2012
op haar 81e het grootste nucleaire complex
van Amerika wist binnen te dringen. Trientje
wil een overval organiseren op een depot
van atoombommen op Nederlandse bodem.

Anne-Gine schildert op indringende en
humoristische wijze de nucleaire waanzin en
het verlangen van de oude zuster naar vrede
en goedheid.
Goemans reisde de afgelopen jaren de
hele wereld over om haar boek te kunnen
schrijven. Zo bezocht zij Megan Rice in
Amerika en was zij in Fukushima en op de
Marshalleilanden om met eigen ogen te zien
wat radioactiviteit bewerkstelligt. Wordt de
wereld wakker geschud? Ze laat ons zien
wat er kan gebeuren als idealistische ambitie
samengaat met onherstelbaar trauma.

Elly Heemskerk
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Lustrum AG
‘al 75 jaar bij de tijd’
In 2015 was de slogan: Lustrum 2015 AGrenzeloos. Heel mooi
gevonden. Dit jaar propageren we dat we al 75 jaar bij de tijd
zijn. En als je ziet hoeveel nieuwe activiteiten er ontwikkeld zijn,
dan blijkt dat ook. Gele Hesjes Tafel, Klimaattafel, Ja, kúnst! om
er maar een paar te noemen. Als je wilt kun je elke avond iets bij
het AG beleven. Welke andere club in Eindhoven kan dat zeggen?

Bij een Lustrum hoort een feestelijk programma. Door verschillende commissies wordt voor en achter de
schermen al hard gewerkt om het Lustrum op allerhande fronten te laten slagen. Er komt een expositie
voor en door onze leden, een open dag, een autotocht, een feest voor iedereen en last but not least een
symposium. In het volgende Gewag en op de website kunt u meer lezen over de verdere invulling van de
activiteiten en de aanmelding.Vuurwerk mogen we niet meer gebruiken, maar reken er maar op dat het
Lustrum niet ongemerkt voorbij zal gaan!

2 april

Opening van het Lustrum tijdens de Ledenborrel, muzikaal opgeluisterd door de ‘Dixie
Swingers’, onder de bezielende leiding van Boy van Benthem. We toosten op 75 jaar AG!
Hierna volgt de opening van de Lustrum-expositie met werk van AG-leden. En als afsluiting
een feestelijke drie gangenmaaltijd.

25 mei

AG-Golfdag op golfclub ‘De Dommel’ in St. Michielsgestel.

14 juni

Lustrumrit: een autotocht langs kastelen, kloosters en kerken, langs kleine weggetjes in ons
mooie Brabantse land.

20 juni

‘Beleef AG’: een open dag voor belangstellenden van binnen en buiten het AG. Niet-leden
kunnen op informele wijze kennis maken met allerlei activiteiten die in het AG plaatsvinden.
Het programma wordt samengesteld door de AG-leden zelf.

3 juli

Lustrumfeest met walking dinner, muziek en entertainment.
Dit wordt een grandioos feest voor alle AG-leden.

31 oktober

Symposium met ‘Slaap!’ als onderwerp. Met sprekers die vanuit verschillende invalshoeken
het onderwerp ‘Slaap’ zullen be- en toelichten.

3 december

Afsluiting van het lustrumjaar met een terugblik op alle festiviteiten.
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Lustrum-expositie, met het werk van AG-leden,
is te zien van 2 april tot en met 1 juni.

Gewag
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Opening Lustrum
Op 2 april verwachten wij u op de feestelijke borrel, omlijst
met muziek en met kunst van eigen leden. Uiteraard staan
wij officieel stil bij de verjaardag van ons AG en brengen
wij graag met u en onze gasten een speciale toost uit op
75 jaar AG en op al het moois dat de toekomst ons gaat
brengen. Daarna besteden we aandacht aan de bijzondere
Lustrum-expositie met werken van AG-leden.
Aansluitend kunt u uiteraard genieten van de maaltijd.
Binnenkort kunt u zich hiervoor aanmelden via de website.

Een caleidoscoop aan technieken en kleur
is te zien gedurende twee maanden in onze
sociëteitsruimte, foyer en vitrines.
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Deze expositie is te zien van
2 april tot en met 1 juni.

De expositie ‘Untitled’ draagt ongetwijfeld bij aan de
feestelijkheid. Niet alleen kunnen we hiermee onvermoede
AG-talenten laten zien. Het AG gaat ook kleur bekennen. Een
caleidoscoop aan technieken en kleur is te zien gedurende
twee maanden in onze sociëteitsruimte, foyer en vitrines.
Een tip van de sluier: Laurens Vehmeijer pakt uit met geladen
luchtpartijen. George van Houten toont stemmige aquarellen
en Wilma Michels-Peters werken in vilt. José Crooijmans
biedt een keuze uit objecten en grote, krachtige schilderijen.
Kleurrijk en vaardig schilderwerk komt van Gerarda Kan,
Carmelien de Haan, Annette Bruining, Annelies Levendag
en Harrie van den Tillaar. Multi-talent Ine van de Rijke toont
wandtapijten, etsen en foto’s. Het uiterst verfijnde botanische
werk is van Marie Thérèse van de Put. Ook zal er ruimte zijn
voor het intrigerende fotowerk van Jacqueline Bottema en Jan
Koppen.

Nel van der Vliet-Vierveijzer
Liesbeth Schreuder
Elly Heemskerk

Gewag
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AGora-lezingen
Programma maart - april
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

Dinsdag 3 mrt

Judit Neurink: Geweld is nooit ver weg.
Een insider story uit Irak door Trouw journaliste Judit Neurink.

Maandag 9 mrt

Rogier van der Wal: Over Eros vroeger en nu.
Plato’s Symposium over liefde en seksualiteit gespiegeld aan Michel Foucaults Geschiedenis
van de seksualiteit.

Donderdag 12 mrt

Dries Schellekens: DNA knippen en plakken.
Met CRISPR/Cas zal de DNA-verandering in allerlei levende wezens in een stroomversnelling
komen.

Donderdag 19 mrt

Jan Willem Erisman: Kringlooplandbouw
Hoe ziet de toekomst van de landbouw in Nederland eruit en is kringlooplandbouw de
oplossing voor de huidige problemen?

Dinsdag 14 apr

Wantje Fritschy: Seth, verwarrende god of god van verwarring?
Moordenaar van Osiris of beschermer van Re; vijand of partner van Horus; gehate
vreemdeling of huisgod van Ramessiden?

Donderdag 23 apr

Ernst Hirsch Ballin: Democratie in ontwikkeling
Wat is democratie en zijn er aanpassingen nodig?
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Voor u uitgelicht
Donderdag 12 maart, 20.00 uur
Knippen en plakken met DNA (tweeluik)

	Het knippen en plakken van DNA, het ‘modificeren van DNA’, wordt al veel
langer gedaan door wetenschappers in laboratoria met allerhande organismen
en proefdieren. Recent is de DNA-modificatie bij de mens in de belangstelling
komen te staan. Een Chinese wetenschapper heeft m.b.v. in-vitrofertilisatie een
tweeling ter wereld laten komen, die nu resistent zou zijn voor een Hiv-infectie.
De aangebrachte veranderingen worden doorgegeven aan de volgende
generaties!
De techniek waarmee dat gedaan is, heet CRISPR/Cas, een afkorting voor een relatief gemakkelijk
uitvoerbare biochemische techniek. Dries Schellekens zal uitleggen hoe het werkt. DNAveranderingen in land- en tuinbouwgewassen, in de veeteelt, visserij en tenslotte in menselijke
embryo’s zullen de revue passeren. Uiteraard kunnen de ethische overwegingen niet onbesproken
blijven.
Drs. Dries Schellekens (AG-lid sinds 1995)
1967 Doctoraal Scheikunde-Biochemie RU Utrecht
1973 Hoofd Lab Endocrinologie UVA (Wilhelmina Gasthuis)
1980 Registratie Klinisch Chemicus / Endocrinoloog
1981 Klinisch Chemicus Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Donderdag 19 maart, 20.00 uur
Kringlooplandbouw

	De laatste maanden is in Nederland het stikstofprobleem in het nieuws prominent
aan de orde geweest. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de
landbouwsector, in het bijzonder de intensieve veeteelt.
	Een gevolg ervan is dat we nog meer te maken hebben gekregen met de
terugloop van biodiversiteit in de landbouw en daarmee samenhangend ook die
van ons natuurlandschap.
Om dit tij te keren zal de productie meer in evenwicht gebracht moeten worden met de kwaliteit van
leefomgeving, natuur, landschap en biodiversiteit. Dat vergt een andere benadering waarbij meer
geboerd wordt vanuit het versterken van natuurlijke processen, het vraagt meer waardering van de eigen
resources en het vermarkten van een diversiteit aan producten en diensten. Dit betreft niet alleen de
intensieve veeteelt maar ook de tuinbouw en akkerbouw. In deze lezing zal op de achtergronden van de
landbouwproblematiek worden ingegaan en zullen verschillende toekomstscenario’s geschetst worden.
Prof.dr.ing. Jan Willem Erisman is directeur van het Louis Bolk Instituut en bijzonder hoogleraar aan de
Vrije Universiteit. De afgelopen tijd hebben diverse nieuwsmedia hem geraadpleegd en als deskundige
uitgenodigd om zijn visie over de stikstofproblematiek te geven.
Gewag
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Filmhuis (alleen voor leden)

De filmvoorstellingen starten op vrijdagavond om 19.30 uur, en kunnen worden voorafgegaan door een
maaltijd met de Baretclub. De locatie is de Balkonkamer, tenzij anders aangekondigd.
Op de website is voor leden uitgebreide informatie over de films beschikbaar.

13 maart, opera:

La Cenerentola
Een opera in twee bedrijven van Gioacchino Rossini (1792-1868).
De basis van het verhaal is eigenlijk het
sprookje Assepoester, maar dan ontdaan
van alle magie. Angelina, door haar familie
behandeld als voetveeg, wordt door de
prins uitverkoren als zijn bruid.

27 maart, speelfilm:

Norwegian Wood
De film speelt in de zestiger jaren in Japan. Een
student aan de Universiteit van Tokio die dol is
op een jonge vrouw, maar door de tragische
dood van hun wederzijdse vriend zijn liefde niet
beantwoord ziet. Een indringend verhaal over
romantiek en volwassenheid.

12 Gewag

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

Foto: Ine van de Rijke

17 april, speelfilm:

Paradise Now
Paradise Now is een dramafilm uit 2005 onder regie van de Nederlands-Palestijnse Hany Abu-Assad.
Twee Palestijnse jongens bereiden zich voor op een zelfmoordaanslag in Israël. Zij twijfelen tussen een niet
paradijselijk, maar toch wel aantrekkelijk leven op deze aarde, of de beloning als heroïsch martelaar in het
Islamitische hiernamaals. Het verhaal ontwikkelt zich naar een dramatisch, doch geloofwaardig einde.

Gewag
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Toneel

AG-Toneel speelt Ontmoetingen
‘Relaties onder de loep gelegd’

Het AG-Toneelgezelschap verheugt zich er op om
wederom een productie het licht te doen zien.
Op 14, 15 en 16 maart 2020 presenteren we ons nieuwe
stuk ‘Ontmoetingen’, een eigentijds stuk, bewerkt en
geregisseerd door onze zeer gewaardeerde Frank van
den Berg.

Toegangsprijs € 15
(AG-leden en kennismakers: € 5 korting).

‘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 breed scala aan dialogen: herkenbaar,
humoristisch en met ook een tikje emotie.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Kaarten te bestellen via
www.ag-eindhoven.nl/toneel.
Overgebleven kaarten te verkrijgen
aan de kassa.
Op zondag is er de gelegenheid om
na afloop van de voorstelling te genieten
van een gevarieerd buffet, op maandag
wordt vóór de voorstelling vanaf
18.00 uur het dagmenu geserveerd.

Ik... Ik zou me nooit laten verleiden
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Regie en tekst: Frank van den Berg
Zaterdag 14 maart, 20.00 uur, Première
Zondag 15 maart, 15.00 uur, Matinee
Maandag 16 maart, 20.00 uur

Ik zoek het liever buitenshuis

Ik geloof dat ik nogal
dronken was toen

Wil je dan terug naar de
werkelijkheid?

Je was weer bij die ander

Ik geloof dat ik nogal dronken
was toen

Je was weer bij die ander

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

Maart 2020
Di 3 mrt AGora-Specials
Judit Neurink over Irak
Meerlezaal, 20.00 uur

Do 5 mrt Ledenborrel
Ledenborrel in lentestemming
Sociëteit, 17.30 uur
Vr 6 mrt Muziekgebouw
Arthur Japin & Daria vd Bercken
Muziekgebouw, 18.15 uur

Ma 9 mrt AGora-NKV-lezing
Over Eros vroeger en nu
Meerlezaal, 20.00 uur

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

Ma 16 mrt Toneel
Ontmoetingen - avondvoorstelling
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 17 mrt Literaire Kring
Shusako Endo
Haardkamer, 19.30 uur
Wo 18 mrt Culinaire Tafel
Deze keer een feestelijk diner
Haardkamer, 18.30 uur
Do 19 mrt AGora-lezing
Kringlooplandbouw
Meerlezaal, 20.00 uur

Zo 22 mrt Wandeling
10 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur
Di 24 mrt Muziekcaleidoscoop
Dommelzaal, 20.00 uur
Di 24 mrt Gele-Hesjes-tafel
Sociëteit, 20.00 uur

Do 12 mrt AGora-lezing

Do 26 mrt Kom kennismaken met...

DNA knippen en plakken
Meerlezaal, 20.30 uur

Anne-Gine Goemans
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 13 mrt Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 27 mrt Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 13 mrt Filmhuis
Opera: La Cenerentola (Rossini)
Balkonkamer, 19.30 uur

Vr 27 mrt Filmhuis
Speelfilm: Norwegian Wood
Balkonkamer, 19.30 uur

Za 14 mrt Toneel

Ma 30 mrt AG-Arrangement

Ontmoetingen - première
Meerlezaal, 20.00 uur

Dangerous Liaisons
Sociëteit, 17.30 uur

Zo 15 mrt Toneel

Di 31 mrt AG-Fontys-lezingen

Ontmoetingen - matinee
Meerlezaal, 15.00 uur

Onderzoeksprijzen
Meerlezaal, 20.00 uur

April 2020
Do 2 apr Ledenborrel
De officiële start van het Lustrumjaar
Opening expositie ‘Untitled’
Sociëteit, 17.30 uur
Vr 10 apr - Het AG is gesloten
Di 14 apr Wandeling
5 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur
Di 14 apr AG-Arrangement
Herrie in de Keuken
Sociëteit, 17.30 uur

Vr 17 apr Filmhuis
Documentaire
Balkonkamer, 19.30 uur
Di 21 apr Gele-Hesjes-tafel
Sociëteit, 20.00 uur
Do 23 apr AGora-lezing
Democratie in ontwikkeling
Meerlezaal, 20.00 uur

Zo 26 apr Wandeling
10 km wandeling
Startpunt wandeling, 10.30 uur
Ma 27 apr - Het AG is gesloten

Di 14 apr AGora-EOL-lezing

Do 30 apr Filosofielezing

De Egyptische god Seth
Meerlezaal, 20.00 uur

Andreas Kinneging
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 17 apr Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 17.30 uur
Toneel&Cabaret
AG-Koor
Bridgeclub 1
Vrij Bridge
Tafel O&D 1
Tafel O&D 2
Tafel O&D 3
Tafel O&D 4
Politiek Hist. Kring
EU-Tafel
Ja, kúnst groep A
Ja, kúnst groep B
Filosofie
Groep Vergeer
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 4e vrijdag van de maand, 12.00 uur
elke 2e woensdag van de maand, 11.00 uur
elke 2e dinsdag van de maand, 20.00 uur
16-3, 20-4, 20.00 uur
9-3, 6-4, 20.00 uur
maandag 2/3, 6/4, 20.00 uur
maandag 9/3, 20/4, 20.00 uur
maandag 9/3, 6/4, 14.00 uur
dinsdag 3/3, 7/4, 20.00 uur
woensdag 11/3, 8/4, 20.00 uur
woensdag 25/3, 22/4, 20.00 uur

Niet-leden zijn welkom,
aanmelden via website: www.ag-eindhoven.nl
Deze lezingen zijn mede mogelijk gemaakt door:
Gewag
Gewag
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Nobelleesgroep
leest verder in 2020

De groep verheugt zich op acht grote schrijvers, weer van verschillende continenten,
weer verschillend in inspiratie en literaire verbeeldingsvorm.
Het jaar begon op 15 januari met een feestelijk diner, ook om Frans Remmen in het zonnetje te zetten die
een gezegende verjaardag vierde. Frans besprak die avond Joseph Brodsky. Hij toonde de schrijver in
drie perspectieven: Brodsky van enkele autobiografische novellen, Brodsky van een specifieke verzameling
kerstgedichten, Brodsky van de Huizingalezing (1991) over een theoretische leidraad in de geschiedenis.
Het zorgde voor een roerige avond juist vanwege de grote paradoxen in het werk van de verbannen
Russische schrijver, waarin kritiek en weemoed en zelfs religieus sentiment elkaar voor de voeten lopen.
Zijn opvatting over geschiedenis bleek grotendeels ondoorgrondelijk te zijn. Brodsky verwerpt de
theorie van voorspelbaarheid en zelfs kenbaarheid; zijn verbinding in die opvatting met het historische
joodse drama kon de groep moeilijk duiden. Niettemin bleek het met Joseph Brodsky een intrigerende
kennismaking. De volgende ontmoeting in februari zal met de Poolse laureate van 2018 niet minder
interessant worden.

Het programma in 2020 behandelt de romans van de volgende auteurs.

26 februari

Willie Roncken
Olga Tokarczuk, De rustelozen

1 april

Jacques Gerritse
William Golding, Heer der vliegen

20 mei

Jean Frijns
Heinrich Böll, Groepsfoto met dame

1 juli

Hans van Stiphout
Elias Canetti, Het Martyrium

26 augustus

Ed van Sprundel
Harry Sinclair Lewis, Dat gebeurt hier niet

30 september

Kees Hacken
Octavio Paz, Het labyrint der eenzaamheid

28 oktober

Han Roijakkers
Anatole France, De goden zijn dorstig

2 december

Ans van den Hurk
André Gide, De enge poort
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AG-Fontys-lezingen

Onderzoeksprijzen 2020
Dinsdag 31 maart, 20.00 uur

Jaarlijks reikt de Fontys drie onderzoeksprijzen uit, een voor medewerkers, een
voor master studenten en een voor bachelor studenten. Op 6 januari werden
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de winnaars 2020 bekendgemaakt.
Op dinsdag 31 maart zullen deze prijswinnaars hun onderzoek presenteren
tijdens de AG-Fontys-lezingen op het AG.

Waarom organiseren we dit? Onderzoek is naast onderwijs een belangrijke taak van
het hoger onderwijs in Nederland. Van de TU/e en andere universiteiten weten wij dit.
Het HBO en dus ook Fontys is actief op dit terrein. Zij boeken mooie resultaten. U kunt
daar door deze lezingen mee kennismaken. Fontysmedewerkers en -studenten kunnen
ervaren dat het AG er ook voor hen is. Als u met hen kennis wilt maken dan is dit uw
kans. Zij zullen het op prijs stellen om u te ontmoeten.
Voorafgaand aan de lezingen is er gelegenheid op het AG te eten. Aanmelden via de
website. Na afloop zullen wij graag het glas heffen op de onderzoekers en de samenwerking.

Roderick Wondergem uit Eindhoven is docent bij
Fontys Paramedische Hogeschool. Hij is winnaar
van de Fontys-Onderzoeksprijs voor medewerkers.
Roderick vindt praktijkonderzoek belangrijk en
wil als docent niet alleen met onderwijs bezig zijn
maar ook met onderzoek, met studenten en het
werkveld. Het onderzoek maakt deel uit van een
promotietraject.
Roderick deed onderzoek naar het beweeggedrag
van mensen na een beroerte. Het onderzoek werd
uitgevoerd in samenwerking met verschillende
stakeholders waaronder het UMC Utrecht, Fontys
Paramedische Hogeschool, Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Jeroen Bosch
Ziekenhuis, Sint Jans Gasthuis. Hij onderscheidde
verschillende profielen in het zittend en liggend
beweeggedrag van patiënten na een beroerte en
bekeek uit welke onderdelen een interventie voor
ieder profiel zou moeten bestaan. De opgedane
kennis wordt op dit moment verwerkt in een app
die in de praktijk kan worden gebruikt.
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Roderick Wondergem: Beweeggedrag van mensen na een beroerte
Tess de Kok: De gymleraar versus de groepsleerkracht en ontwikkeling motorische vaardigheden
Alexander Warkus: Virtual plant modelling for deep learned robotics

Tess de Kok uit Tilburg is de winnaar van de
Fontys-Onderzoeksprijs studenten Master-onderzoek. Ze is met haar onderzoek afgestudeerd aan
Master Sport- en bewegingsonderwijs en sinds
haar afstuderen werkzaam als Junior onderzoeker
bij Lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool. Tess onderzocht in hoeverre een leerkracht
invloed heeft op de ontwikkeling van motorische
vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 jaar.
Daarnaast werd onderzocht of er een relatie is
tussen de ontwikkeling van deze vaardigheden en
de ontwikkeling van fysieke activiteit. Aan het onderzoek deden in totaal 1162 kinderen mee uit de
groepen 4 en 6 van 10 basisscholen (in Eindhoven
en Maastricht). Uit het onderzoek bleek dat kinderen die les kregen van een gymleraar motorisch
vaardiger zijn dan kinderen die les kregen van een
groepsleerkracht.

Alexander Warkus, afgestudeerd aan Fontys
Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo is de
winnaar van de Fontys-Onderzoeksprijs studenten
Bachelor-onderzoek. Alexander heeft veel inventiviteit en systematiek getoond in zijn project ‘Virtual
Plant Modelling for Deep Learned Robotics’. Dit
heeft geleid tot een imposant resultaat.
Het onderzoek van Alexander droeg bij aan het
verbeteren van het leervermogen van oogstrobots
om vruchten te herkennen op rijpheid, grotendeels op basis van door computers gegenereerde
afbeeldingen. Het gebruik van deze zogeheten
synthetische afbeeldingen leverde een nauwkeurigheid op van 50% bij het detecteren van niet scherp
smakende pepers. Door een kleine hoeveelheid
handmatig gelabelde beelden toe te voegen bleek
de nauwkeurigheid toe te nemen tot 82,4 procent.
De resultaten van het onderzoek van Alexander
kunnen worden gebruikt voor deep-learning robotica, bijvoorbeeld voor een oogstvoorspellingsrobot
of een oogstrobot.

Gewag
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Literaire Kring

Shusako Endo
Dinsdag 17 maart, 19.30 uur

Schrijver Willem Jan Otten en dr. Sigrid
Coenradie verzorgen een inleiding op de
boeken van de schrijver Shusaku Endo. Endo
(1923-1993) geldt als een van de grootste
naoorlogse Japanse schrijvers. Hij werd geboren
in Tokio, maar groeide op in Mantsjoerije en
Kobe, waar hij in 1934 werd gedoopt. Endo
studeerde Franse literatuur in Lyon en gaf les aan
de universiteit van Tokio. Hij vertaalde onder
andere Mauriacs ‘Thérèse Desqueyroux’ in het
Japans. Vanaf 1955 publiceerde hij talloze
romans, waarin zijn worsteling met het christelijk
geloof en met morele dilemma’s centraal staat.
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Zijn werk wordt vaak vergeleken met dat van
Graham Greene, die Endo roemde als een van
de beste auteurs van de twintigste eeuw. In het
westen werd Endo vooral bekend werd door zijn
roman ‘Stilte’, die in 2017 door Martin Scorsese
verfilmd werd.
Jan Willem Otten is al jaren gefascineerd
door de blik van Shusaku Endo op Jezus. Die
fascinatie deelt hij met Sigrid Coenradie. Zij
is remonstrants predikant in Eindhoven en
promoveerde in 2016 op een theologisch/
filosofisch onderzoek naar het literaire werk van
Shusaku Endo.

Nieuwe Leden Tafel
2020-1
Eind januari is weer een Nieuwe Leden Tafel gestart: de NLT 2020-1,
onder begeleiding van John de Leeuw en Dirk Borgman.

Elk jaar wordt er een aantal Nieuwe Leden Tafels
georganiseerd. Het doel is om nieuwe leden
vertrouwd te maken met het AG. Een Tafel is een
groep van 10 tot 15 nieuwe leden die doorgaans
een tiental keren in een maandelijkse bijeenkomst
(op een vaste dag) bij elkaar komt. Men begint
rond borreltijd en eindigt om ongeveer 20.00 uur.
Twee doorgewinterde leden begeleiden de Tafel.
Vertegenwoordigers van diverse AG-activiteiten
worden uitgenodigd iets te vertellen over hun
activiteit. Ook houden de deelnemers aan de Tafel
bij toerbeurt een praatje over een zelf te kiezen
onderwerp.
Gerry Toenders,
gedicht op acrylaat

De laatste jaren is gebleken dat het instituut van de
Tafel nieuwe leden op een informele en gezellige
manier helpt om andere leden en het AG te leren
kennen. Enkele Tafels blijven na de afsluiting van
hun officiële periode zelfs gewoon ‘doordraaien’.
Dat zegt toch wel iets.
Gezien de recente instroom van nieuwe leden is
de verwachting dat op niet al te lange termijn de
volgende NLT 2020-2 gestart kan worden. Interesse
om als begeleider te fungeren? Laat het mij weten!

Engel Hoefgeest
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AG-Golfdag in feestelijke sfeer

Golfbaan De Dommel
Maandag 25 mei, 10.30 uur

Golfen is op zich al een feestje, maar de AG-Golfdag krijgt in dit
AG-lustrumjaar een extra feestelijk tintje. De voorbereidingen zijn
in volle gang, liefhebbers kunnen zich al aanmelden.
De organisatie heeft kans gezien
om met Golfbaan De Dommel in
Sint-Michielsgestel een aantrekkelijk
arrangement af te spreken. Voorwaar
een gerenommeerde locatie, die menig
golfhart sneller zal doen kloppen.
Als datum voor het evenement is
gekozen voor maandag 25 mei.
Om 10.30 uur worden de deelnemers
feestelijk onthaald, om 12.00 uur
begint de wedstrijd. De wedstrijdvorm
is Texas Scramble in tweetallen, met
handicapverrekening. Na de wedstrijd
is er een gezellige borrel, gevolgd
door een etentje met prijsuitreiking.
Ter gelegenheid van het lustrum zijn er
twee speciale prijzen: een wisselbeker
voor de winnaar/winnares van de 9
holeswedstrijd en een voor die van de
18 holeswedstrijd.
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Aanmelden via de website, www.ag-eindhoven.nl/ag-golfdag,
met vermelding van persoonlijke NGF-nummer. De golfbaan
stelt het bezit van zo’n nummer als eis voor deelname. En geef
meteen aan of u 9 of 18 holes wilt spelen.
Er zijn maximaal dertig plaatsen beschikbaar en vijf buggy’s.
Wie het eerst komt, het eerst maalt. De vaste horecakosten (dus
los van de persoonlijke consumpties) bedragen circa e30 en
worden aan het begin van de golfdag contant betaald aan
de organisatie. Na aanmelding ontvangt u een e-ticket met
bankrekeningnummer en het verzoek om de greenfee te voldoen.
De inschrijving telt pas, als de greenfee (€ 50) is betaald.
Het belooft een mooie en inderdaad feestelijke golfdag te
worden. We kijken er naar uit.
Annelies Levendag
Bas Bierkens
Max van der Zwet

Filosofielezing

Andreas Kinneging
Maandag 25 mei, 20.00 uur
Andreas Kinneging, hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden zal voor de
meesten van ons geen onbekende zijn, al was het maar om zijn in 2005 verschenen
boek ‘Geografie van Goed en Kwaad’ en zijn schermutselingen met PowNed een
paar jaar later. Op 30 april zal prof. Kinneging op het AG de eerste filosofielezing
van 2020 houden, waarin hij met name zijn nieuwste boek zal inleiden en toelichten.

‘Geografie van Goed en Kwaad’ werd een
bestseller en beleefde zes drukken in twee jaar tijd.
Nu, meer dan tien jaar later, kunnen we het belang
van deze filosofische essays op waarde schatten;
de verbinding tussen persoonlijke ethiek met zijn
deugden, plichten en rechten, en de publieke
ethiek en de kernideeën van de rechtstaat, was een
doorbraak.
In zijn recente boek ‘De Onzichtbare Maat’ vervolgt
hij dit pad en onderzoekt de fundamenten van de
Staat en daarmee de fundamenten van het Recht.
Enkele citaten uit tijdschriftartikelen en interviews
geven een beeld van zijn denken:
“Het vigerende morele relativisme is een product van
de jaren zestig van de vorige eeuw. De wortels van
het relativisme zijn veel ouder maar toen werd het
voor het eerst in de wereldgeschiedenis de morele

filosofie van de massa. Dit relativisme maakt ons
weerloos tegen het kwaad.”
“Dat morele waarden een ideëel en dus objectief
gegeven zijn maakt precies de kern uit van het
natuurrecht.”
“Het is een misverstand dat ethiek primair over
dilemma’s gaat. Mijn stelling is dat in negentig
procent van de situaties waarin een ethische keuze
moet worden gemaakt, er geen sprake is van
een dilemma of van een noodzaak je geweten
diepgaand te bevragen. Kortom, ik geloof dat je je
beter kunt richten op deugden als verstandigheid,
moed, zelfbeheersing, rechtschapenheid
enzovoorts.”
Jean Frijns
Gewag
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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.

Iwan Lerner
Zijn voornaam doet het al enigszins
vermoeden: Iwan Lerner (91) heeft Russische
voorouders.
“Mijn vader, Millar Lerner, was een Rus. Hij
kwam uit een gegoede familie in Odessa,
in de Oekraïne. Mijn grootvader handelde
daar in textiel.” “Mijn vader studeerde
medicijnen in Odessa en Sint-Petersburg en
diende als officier van gezondheid in het
Russische leger. In de Eerste Wereldoorlog
werkte hij als arts aan het front tegen de
Duitsers. Je kunt hem als een slachtoffer van
die oorlog beschouwen: hij werd in 1915
krijgsgevangene gemaakt, toen de Russen
de slag bij de Mazurische Meren in OostPruisen (nu Polen) tegen de Duitsers verloren.
De Russische soldaten werden massaal naar
het westen van Duitsland overgebracht om
te voorkomen dat ze later weer de wapens
tegen de Duitsers zouden kunnen opnemen.
In het krijgsgevangenkamp en ook voor de
burgerbevolking zette mijn vader zijn werk
als arts voort, in zijn eigen uniform met een
Rode-Kruisband om zijn arm.”

Op zeker moment wist Lerner sr. uit het kamp
te ontsnappen. Op zijn vlucht belandde hij
via Vaals in Nederland. Iwan Lerner: “Alles
wat ik over de avonturen van mijn vader
weet, heb ik van mijn moeder gehoord. Zelf
heeft hij er nooit een woord over gesproken.”
Na een periode als arts in een quarantaineinrichting in Sittard, waar een groot tekort
aan artsen was vanwege de Spaanse griep,
en in een vluchtelingenkamp in Boxtel, vond
zijn vader werk als bacterioloog bij de
Keuringsdienst van Waren in Amsterdam.
Daar leerde hij zijn latere vrouw kennen:
Anna Post uit Winschoten, die in Groningen
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Iwan Lerner

rechten had gestudeerd, daar was gepromoveerd en in
Amsterdam als juriste op de secretarie van de gemeente
werkte. Ze bewoonde een bovenwoning aan de J.M.
Coenenstraat, waar haar man bij haar introk en Iwan op
25 november 1928 werd geboren. Later volgde nog een
zusje, Olga.
Zijn vader heeft zich nooit bemoeid met Russen in
Nederland. ”Hij heeft wel steeds geprobeerd te achterhalen
wat er met zijn familie in Odessa is gebeurd. Ondanks
verwoede pogingen is het hem nooit gelukt contact met zijn
familie te krijgen.” Zijn moeder speelde een prominente rol
in de vrouwenbeweging en streed onder andere voor het
kiesrecht voor vrouwen.
Oorlog
“In Amsterdam heb ik heel de Tweede Wereldoorlog, met
alle verschrikkingen vandien, meegemaakt”, aldus Iwan,
die in die tijd leerling aan het Barlaeusgymnasium was.
“Wat er met de joden is gebeurd, is wel het allerergste.”

In november 1940 werden de joodse leraren
ontslagen, een jaar later moesten ook de
joodse leerlingen van school. In 1943
werden op een avond de joodse onderburen
van het gezin Lerner opgehaald.
Als scholier kreeg hij verder van de
oorlog niet veel mee: “Het was een nogal
onbezorgde tijd voor kinderen van mijn
leeftijd.” Totdat de hongerwinter aanbrak. “Ik
durfde toen niet meer naar school, omdat ik

Iwan Lerner, 1953

bang was dat de Duitsers me zouden oppakken en
naar Duitsland zouden sturen. Mijn moeder trok er
op uit om aan eten te komen. Mijn vader, al zes jaar
hartpatiënt, overleed in 1943. Zelf ben ik er nog op
uit geweest om suikerbieten op de kop te tikken bij
boeren. Maar tulpenbollen vond ik beter te eten. Je
kreeg in ieder geval iets in je maag.”
Na zijn eindexamen in 1946 ging Iwan
experimentele natuurkunde studeren. “Tegen het einde
van mijn studie koos ik als ‘liefhebberijvak’ Russisch,
omdat ik toch iets van die taal wilde weten.”
Als rekruut zat hij bij de verbindingstroepen in
Nunspeet. “Daar kreeg ik voor het eerst te maken
met alle lagen van de bevolking.” Daarna volgden
de School voor Reserveofficieren in Utrecht en de
Militaire Inlichtingendienst in Harderwijk.
Als lid van de Senaat van het Amsterdamsch
Studenten Corps had hij juridische ervaring

opgedaan door een bijzonder ingewikkelde
affaire. Het kwam hem van pas toen hij na
zijn afstuderen en na zijn diensttijd in maart
1956 bij Philips solliciteerde voor de functie
van octrooigemachtigde. In die functie moest
hij zorgen dat de onderzoekers binnen het
concern hun uitvindingen zo scherp mogelijk
lieten vastleggen om namaak te voorkomen.
Gebeurde dat toch, dan moest hij dat met
juridische procedures bestrijden. “Ik heb nooit
spijt gehad van mijn keuze voor dit werk.”
‘Prachtig verhaal’
Een oude dienstmaat adviseerde hem bij het
Academisch Genootschap te gaan. “Ik wist niets
van Eindhoven en kende er geen sterveling.
Alles was katholiek.”
Zijn herinneringen aan inmiddels 64 jaar AGlidmaatschap, waarvan drie jaar als secretaris,
vat hij samen als ‘een prachtig verhaal’. “Wat
deden we dan toch vroeger? In de tijd dat
iedereen nog op de fiets naar kantoor ging,
organiseerden we een autorit door Eindhoven.
Krankzinnig. We kienden om wild. We hadden
een héél actieve toneelafdeling, met veel meer
voorstellingen dan tegenwoordig. Ook was er
jaarlijks een musical, waaraan ik ook nog een
keer heb meegedaan.”
Ledenborrels, excursies, wandelingen,
filosofiecursussen, literaire lezingen: Iwan
was door de jaren heen van de partij. “Nou
en of.” En nog steeds, voor zover dat fysiek
in zijn vermogen ligt. “Ik heb artrose in mijn
rechterknie, waardoor ik moeilijk kan lopen.”
Hij is erdoor aan huis gekluisterd. Golfen bij ‘de
Eindhovensche’ zit er niet meer in. Laat staan
een reis ondernemen, zoals hij zo vaak gedaan
heeft, o.a. vele skitoeren in de Alpen en 25
reizen op het zeilende zeeschip de Eendracht.
Zijn appartement in de Wilgenhof in Eindhoven
getuigt van zijn huidige dagbesteding: de
woonkamer van de eeuwige vrijgezel ligt
bezaaid met kranten, tijdschriften, allerhande
documenten en paperassen.
“Een televisie heb ik niet. Ook geen computer.
Wat moet je ermee? Een mobieltje heb ik wel,
maar gebruik ik niet. De radio staat altijd op
Hilversum 4. Door de nieuwsberichten blijf ik op
de hoogte van het wereldgebeuren. Mijn vaste
telefoon, hier op de grond naast mijn fauteuil,
is mijn verbinding met de wereld. Ik prijs me
gelukkig dat ik geestelijk nog heel fit ben. Ik
verveel me niet.”
Gewag
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Muziekcaleidoscoop

Muziekcaleidoscoop, secunde

Jan Kees van der
Veen: JAZZON
Dinsdag 24 maart, 21.00 uur

Muziekcaleidoscoop, prime

Henk de Graaf:
Bertold Brecht
Dinsdag 24 maart, 20.00 uur
Bertold Brecht (1898-1956) is onder AG-leden
vooral bekend door de ‘Drie stuivers opera’
en omdat AG-Toneel ‘Het leven van Galilei’
speelde. Zijn werken zijn vooral gekenmerkt
door een maatschappijkritische houding. Zo
ook zijn gedichten. Als deze op muziek gezet
worden door componisten als Eisler, Weill en
Dessau werken twee kunstvormen samen om
de boodschap extra duidelijk over te brengen.
Maar in het werk van Brecht komt ook heimwee
en liefdesverdriet tot uiting. En zeker ook humor.
Henk de Graaf zal proberen in drie kwartier al
deze aspecten heel even te belichten.
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In dit feestjaar schiet de
muziekcaleidoscoop uit zijn slof. JAZZON
gaat voor ons spelen in de sociëteit. Dat
wordt een feestelijke caleidoscoop.
Een van de vele activiteiten van het
Centrum voor de Kunsten in Eindhoven
(CKE) is het coachen van bands. Die
maken bijna allemaal popmuziek, met één
uitzondering: het combo JAZZON, dat al
jaren enthousiast met jazz bezig is. Iedere
maandagavond wordt er gerepeteerd in het
Klokgebouw op Strijp-S. Enkele keren per
jaar organiseert het CKE optredens, o.m. in
Café Wilhelmina. Het repertoire van deze
band bestaat uit aangenaam swingende,
‘klassieke’ jazznummers, met af en toe
een uitstapje naar Latijns-Amerikaans. De
samenstelling van het combo is Marlies
Smulders - altsax, Jan Kees van der Veen piano, Joost van Beek - gitaar, Ray Hunter
- bas en Erik Rooseboom - drums en coach.
Het combo zal een aantal nummers laten
horen, aan elkaar gepraat door Jan Kees
van der Veen.

Arnout Verheij Woningmakelaardij

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

Uw vertrouwenspersoon en adviseur
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Nieuwe leden
Jacques Aarts
Ton Bakkers
Gaby van den Biggelaar
Susanne Buck
Frank Bussmann
Olga Crone
Mohamed El Haddad
Cox Feberwee
Runa Hellinga
Henk Hirs
Saskia Joosen
Marianne van Kruijsdijk
Harm van Maurik
Roos Wierts
Desirée Witberg

(Advertentie)

(Advertentie)

Zeker niet de
grootste waarschijnlijk
wel de beste

Boekhandel Spijkerman
Kleine Berg 5
5611 JS Eindhoven
Telefoon 06-10349498
steinspijkerman@hotmail.com
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Colofon
Het Gewag is het sociëteitsmagazine van het AG
en verschijnt vier keer per jaar.
Het AG (Academisch Genootschap) is een
bruisende sociëteit waar u goed gezelschap
ontmoet en nieuwe vrienden kunt maken.
Het lidmaatschap staat open voor eenieder met
maatschappelijke, culturele of 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.ag-eindhoven.nl
Bestuur
Secretaris: Jan Kees van der Veen
E-mail: bestuur@ag-eindhoven.nl
Sociëteitsgebouw
Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven
Telefoon 040 - 2434808
Redactie
Hoofdredacteur: Richard de Groot
Eindredacteur: Liesbeth Schreuder
Redacteur: Jet Ruigendijk
Redacteur: Elly Heemskerk
Redacteur: Bas Bierkens
E-mail: redactie@ag-eindhoven.nl
Perscontacten
pers@ag-eindhoven.nl
Website
Webmaster: Jos Timmermans
E-mail algemeen: webmaster@ag-eindhoven.nl
E-mail agenda: agenda@ag-eindhoven.nl
Concept & Design Storm Scott
Opmaak Graphic match
Druk Puntscherp

www.ag-eindhoven.nl

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

