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Wat een roerig jaar…!
Het leek wel een oorlogsjaar, 2020. Maandenlang werden we 
teruggeworpen op onszelf om een onzichtbare vijand, een virus, te 
verslaan. De sociëteit ging dicht, de vereniging kwam tot stilstand. Het 
bestuur kreeg de onverwachte taak een vereniging te besturen die 
haar motto ‘Bijzondere Activiteiten in Goed Gezelschap’ niet meer kon 
waarmaken. Er waren geen activiteiten meer, en ook geen gezelschap. 

Veerkracht
Het viel allemaal mee. Op 5 maart, toen ik tijdens 
een speciale ALV werd benoemd tot voorzitter en 
mij na afloop tijdens de borrel gevraagd werd 
wat ik een belangrijk kenmerk van het AG vond, 
antwoordde ik: veerkracht. Nog niet wetende hoe 
belangrijk die veerkracht zou worden. Veerkracht 
is het vermogen van een systeem (een persoon, 
een groep, een samenleving) om zodanig 
van grote schokken te herstellen dat het blijft 
functioneren zoals het bedoeld is, of zelfs verbetert. 
Daarvoor zijn positief denken, zelfvertrouwen, 
doorzettingsvermogen en creativiteit nodig. 
Wij, als AG, zijn veerkrachtig en de lockdown in 
het voorjaar heeft dit op opmerkelijke wijze naar 
boven gebracht. Kunnen we niet langer fysiek 
bij elkaar komen? Dan gaan we ‘zoomen’. Is 
een lezing met publiek niet meer mogelijk in de 

Meerlezaal? Dan organiseren we die online. Het is 
misschien niet ideaal, maar we blijven activiteiten 
organiseren en elkaars gezelschap zoeken, 
dan maar via een computerscherm. Een Online 
Commissie werd in het leven geroepen, er werden 
investeringen gedaan. Het bleek succesvol: tot ver 
buiten Eindhoven was er grote belangstelling voor 
de lezingen. 

Exploitant
Voor de exploitant hadden de sluiting van de 
sociëteit en de daaropvolgende beperkende 
maatregelen dramatische gevolgen: zijn inkomen 
viel weg. Steunmaatregelen van de overheid 
compenseerden dit maar gedeeltelijk en hij deed 
een beroep op de vereniging en de leden om hem 
te helpen de moeilijke periode door te komen. 
Een bonnenactie (om toekomstige consumpties 
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alvast vooruit te betalen) was een groot succes, zowel onder leden als onder andere 
trouwe bezoekers van de sociëteit. Ook verleende de vereniging de exploitant uitstel 
van betaling van een maand pacht. Tijdens de zomermaanden bleef de sociëteit 
open. Mede doordat als gevolg van reisbeperkingen en angst voor besmetting maar 
weinigen met vakantie gingen werd de sociëteit goed bezocht.

Lustrum
En dan was het ook nog eens lustrumjaar! De lustrumcommissie, bestaande uit Nel 
van der Vliet-Vierveijzer, Liesbeth Schreuder en Elly Heemskerk, had voor 2020 een 
groots feestprogramma samengesteld ter gelegenheid van het 15e lustrum van de 
vereniging en begin dit jaar waren de voorbereidingen hiervoor in volle gang. Helaas 
dwong de coronacrisis ons in het voorjaar een streep te zetten door vrijwel het gehele 
lustrumprogramma. 

Op 6 april stonden we in een OOG-mail stil bij de 75e verjaardag van het AG. 
Helaas waren festiviteiten op dat moment onmogelijk. Op 3 september ontving ik als 
voorzitter uit handen van locoburgemeester Monique List de Koninklijke Erepenning 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Diezelfde avond benoemde het bestuur op 
een feestelijke bijeenkomst vijf leden, Feye Meijer, Bernard Grevink, Rolf Treep, Anke 
Nollen en Nel van der Vliet- Vierveijzer, tot honorair lid. Zo hebben we dus toch een 
beetje lustrum gevierd.

Vertrouwen
Als deze crisis voorbij is, zullen we rouwen om wat te betreuren valt, maar er ook 
sterker uit zijn gekomen. Ik ben trots op wat AG-leden het afgelopen jaar voor elkaar 
gebokst hebben, dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Want, geloof het of niet, er 
komen betere tijden!
Hoe wij de komende feestdagen zullen mogen vieren weet ik niet, maar namens het 
bestuur wens ik u mooie dagen en een gezond, hoopvol 2021. Als het even kan 
zonder corona.

Hilde Paul, voorzitter
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Er zijn nog dingen waar we blij van kunnen worden. Persoonlijk ben 
ik heel blij en ik hoop dat u dat ook wordt, met het Gewag dat hier 
voor u ligt. Deze speciale uitgave van het Gewag is bijna helemaal 
gewijd aan het lustrumjaar dat nu bijna achter ons ligt. Een jaar met 
onverwachte onaangename wendingen die het jaar ervoor, tijdens de 
voorbereidingen, absoluut niet te voorzien waren. In maart van dit jaar 
werd een streep gezet door alle lustrumactiviteiten door een complete 
lockdown vanwege Covid 19. Het AG werd gesloten en wij zaten 
allemaal met lege handen en gefrustreerd thuis. 

Al 75 jaar bij de tijd 

Gelukkig begon in de lente de zon weer te 
schijnen en werd op 1 juni, tweede pinksterdag, 
de deur van het AG-gebouw weer opengezet 
door de familie Koppen, die met inachtneming 
van alle regels, een fantastische lunch had bereid 
in de tuin. Wat een blijdschap om er weer eens 
uit te zijn; en hoe! Niet alleen even weg van huis, 
maar ook het genoegen om weer AG-leden te zien 
en te spreken, want wat hadden we dit gemist. 
Het sluimerende gevoel van het verenigingsleven 
werd weer aangewakkerd en er werden meteen 
enthousiast plannen gesmeed. Een heerlijke 
maaltijd met een land als thema werd wekelijks 
door onze onvolprezen kok Jörg bereid, met 
medewerking van AG-leden die in hun expat-
verleden daar gewoond en of gewerkt hadden. 
We zagen achtereenvolgens Japans, Oostenrijks, 
Noors en Indonesisch voorbijkomen. De laatste 
maaltijd werd ook nog eens opgeluisterd door 
Wieteke van Dort als tante Lien. 

De Spaanse avond stond al gepland en bleek ook 
dit jaar weer een succes. 

Ook het plan om de Baretclub, de 
vrijdagavondborrel met diner, wekelijks te laten 
plaatsvinden werd een succes. Allemaal blije 
AG’ers die het heerlijk vonden elkaar weer te zien, 
te spreken en lekker even niet te hoeven koken. 
 
Deze invullingen hebben het jaar toch 
nog veranderd in een goed en gezellig 
verenigingsjaar. De saamhorigheid bleek bij 
iedere bijeenkomst weer hechter te worden.

Tijdens de ledenborrel van april zou het 
lustrumjaar officieel worden geopend. Wat 
de leden niet wisten op slechts een klein, 
select groepje na, was de toezegging dat het 
Academisch Genootschap een koninklijke 
onderscheiding zou gaan ontvangen. 
Groot was dan ook de teleurstelling dat het AG 
door de scherpe maatregelen was gesloten op 
die datum en dat vervolgens de festiviteiten met 
het bezoek van de (loco-) burgemeester niet door 
konden gaan. De koninklijke erepenning moest 
nog even op de plank blijven liggen.
Uiteindelijk vond de uitreiking op 3 september 
plaats. In een aangepaste, kleine, bijeenkomst met 
de honorair leden, ontving de voorzitter uit handen 
van de locoburgemeester, mevrouw Monique 
List, de erepenning met bijbehorende oorkonde. 
Tijdens de aansluitende borrel hebben we op 
afstand en trots een toost uitgebracht op onze 
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vereniging. De penning met bijbehorende 
oorkonde ligt nu tentoongesteld in de eerste 
vitrine bij de entree van het AG.
Momenteel is het AG weer tijdelijk 
gesloten, maar we kijken reikhalzend uit 
naar het moment dat we opnieuw, al is het 
mondjesmaat en alles op een afstand (van 
1,5 meter), gezellig bij elkaar kunnen komen 
op ons eigen AG.
Als tegemoetkoming aan al die AG-leden, 
die niet bij deze gezellige bijeenkomsten zijn 
geweest, hebben we een andere invulling 
gegeven aan het voorbije lustrum.
We hebben getracht het lustrum op een 
andere manier onder uw aandacht te 
brengen, zodat alle AG-leden hiervan 

kunnen genieten. Feye Meijer heeft een 
prachtige terugblik geschreven op de laatste 
tien jaar van het AG. Dit als een aanvulling 
op de stukjes geschiedenis die eerder zijn 
gepubliceerd in de ‘groene boekjes’. Ook de 
terugblik op de diverse lustrumvieringen geven 
een inkijkje in de 75-jarige geschiedenis van 
het AG.
Ik hoop dat deze uitgave een beetje tegemoet 
komt aan het gemis van een feest dat het 
lustrum had moeten zijn.
De lustrumcommissie hoopt van harte, dat 
we het komende jaar terug kunnen keren 
naar het normale ‘normaal’ en wij weer op 
ongedwongen wijze van ons gezellige AG 
kunnen genieten.

Namens de Lustrumcommissie,
Nel van der Vliet-Vierveijzer
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Bijna had ik dit stukje de titel gegeven: ‘De laatste tien jaar 
van het AG’. Gelukkig zag ik onmiddellijk dat die titel een 
heel andere betekenis kon hebben en die zou niet stroken 
met mijn optimistische kijk op de toekomst van ons AG. 

Tien jaar Academisch 
Genootschap: 2010 tot 2020 

Ik was er bij toen in het lustrumjaar 2000 de 
‘tijdcapsule’, een roestvrij stalen cilinder, in 
de vloer van de Meerlezaal wegzakte en de 
zeskantige sluitsteen werd geplaatst met het 
opschrift: ‘Academisch Genootschap Tijdcapsule 
2000-2055’. De toenmalige leeftijd van het AG, 
55 jaar jong, werd daarmee verdubbeld. We 
waren ervan overtuigd dat in 2055 de capsule 
zou worden geopend door een aantal nieuwe en 
actieve AG-leden. Vrijwel niemand weet wat er in 
de capsule opgeborgen zit. Het is alleen bekend 
dat de inhoud, in woord en voorwerp, een indruk 
geeft hoe het AG en de maatschappij er in het 
jaar 2000 uitzag, natuurlijk met een focus op 
Eindhoven en Nederland. Er zit ook een A4’tje in 
met vragen aan de toekomstige leden, hoe die hun 
Genootschap in 2055 ervaren.

Geschiedschrijving van het AG vanaf het begin  
tot nu
Schrijven over de geschiedenis van het AG is 
uitgebreid gedaan in het lustrumboek van 1995, 
toen het Academisch Genootschap zijn vijftigste 
verjaardag vierde. Dit is geschreven door vijf AG-
leden met hulp van heel veel leden die spontaan 
hun herinneringen op papier hadden gezet. Het 
resulteerde in het groene boek, dat nu ter inzage 
ligt bij het zitje in de garderobe van ons gebouw. 
Een update met korte verhalen verscheen in een 
dun boekje dat werd uitgebracht in 2010. Ook 
hier weer een groot aantal bijdragen van leden 
van het AG. Nu is mij gevraagd om ‘in mijn 
eentje’ iets te schrijven over de jaren 2010 tot 
2020. Dat kan dus niets anders worden dan een 
persoonlijk verhaal, waar ik door mijn oogharen 
naar ons Genootschap kijk. Ik noem daarom 
vrijwel geen namen en zal veel, ook belangrijke 

zaken, weglaten. Ik heb de notulen van de 
Algemene Leden Vergaderingen doorgebladerd 
om de visie van het Bestuur te volgen en evenzo 
‘t gewAG en Gewag van de laatste tien jaar om 
een indruk te hebben van de activiteiten in deze 
periode.

Bestuur van het Academisch Genootschap
Ik begin met de notulen van de ALV’s. In de eerste 
plaats zie je dat het AG in deze tien jaar maar 
twee voorzitters heeft gehad die met hun bestuur 
het beleid hebben vorm gegeven. 

v.l.n.r. 
Rolf Treep
Richard de Groot
Peter Klok 

Foto’s: 
Michiel de Veer 
Ine van de Rijke



Gewag  9   

Richard de Groot en Rolf Treep. Tussen deze twee heeft Peter Klok een korte periode het voorzitterschap 
vervuld, maar hij moest om gezondheidsredenen het voorzitterschap in 2016 aan Rolf overdragen. 
Richard deed het zeven jaar; twee normale termijnen plus een jaar extra. Hierover zei Roland van 
Witteveen in de ALV van mei 2015: “Er is iets bijzonders gebeurd. Richard de Groot is aan het eind 
van zijn laatste termijn, maar nog niet aan het eind van zijn Latijn.” Hij was overigens vol lof over wat 
Richard had gedaan, met name de toekomstvisie voor het AG vormgeven. Aan Rolf Treep had het AG 
opnieuw een zeer aan het AG toegewijde voorzitter, die letterlijk overal in de vereniging aanwezig 
was. Vlak voor het beëindigen van zijn bestuursperiode in november 2019 gaf zijn beoogde opvolger 
te kennen de functie niet te kunnen vervullen door persoonlijk omstandigheden. We hadden toen even 
een ‘voorzitterloos’ tijdperk dat gelukkig eindigde met de benoeming van Hilde Paul als voorzitter 
in maart 2020. Zij is na Barbara van Zwieten (1993-1996) de tweede vrouwelijke voorzitter. Haar 
initiatieven werden echter, samen met alle lustrumactiviteiten, gedempt door het coronavirus. Wel kon 
zij, opnieuw gelukkig, op 3 september 2020 de koninklijke onderscheiding voor het Academisch 
Genootschap van de locoburgemeester van Eindhoven in ontvangst nemen. We bestaan dan ook  
75 jaar, of klinkt driekwart eeuw beter?

Ledenactiviteiten
Samen met de visie van het AG-bestuur is het activiteitenprogramma dat door 
en voor de AG-leden wordt georganiseerd van essentieel belang. Het is de 
aantrekkingskracht van de vereniging die de leden bindt en nieuwe leden 
aantrekt. Het AG-bestuur verwoordt dat in zijn visie voor het jaar 2016 als volgt: 
“Wij willen op eigentijdse wijze de wensen van onze huidige en toekomstige 
leden naar inspirerende contacten en verbreding/verdieping op het gebied van 
cultuur, maatschappij en wetenschap vervullen.” Toch klinken er zorgen door 
over de daling van het ledental. Dit was al in 2008 aangekaart door Roland van 
Witteveen op basis van de leeftijdsopbouw van het AG, hetgeen resulteerde in de 
werkgroep AG 2.0. Ook al staat in de notulen van april 2011 dat de daling van 
het ledental lijkt te zijn gestopt, iets verder staat: “De vereniging moet openstaan 
voor cultuurverandering. Om nieuwe, jongere, leden aan te trekken zal het 
activiteitenprogramma op hen toegesneden moeten worden. Dat zal van de huidige 
leden aanpassingsvermogen vergen. We hebben geen keus!” Daarom start het 
bestuur een grote actie om een Roadmap te maken. Hieraan doen ruim vijftig  
AG-leden in verschillende werkgroepen mee. In juni 2012 kan de Roadmap worden 
gepresenteerd. Voor 2016 is wat het ledenbestand betreft de doelstelling van  
750 leden en een daling van de gemiddelde leeftijd met 5 jaar. Dit zal ondanks 
daarop toegesneden acties niet lukken. 
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Dalend ledental
In ieder geval zijn de Nieuwe Leden Tafels een succes. Dit initiatief is begin 2011 vermeld en eind 2012 
geïmplementeerd. Het idee van deze Tafels is dat een 15-tal nieuwe leden samen met twee ervaren 
AG-leden een groep vormen, die gedurende een jaar elkaar iets vertellen over hun interesses en ook 
gezamenlijk eten op de sociëteit. De vorming van zo’n groep maakt het gemakkelijker een ingang in het 
AG te vinden en blijkt effectief om vroege opzegging van nieuwe leden tegen te gaan. Sommige Tafels 
vormden zo’n hechte groep dat zij nog jaren samen verder gaan met maandelijkse bijeenkomsten. Dit 
alles neemt niet weg dat de voorzitter in de ALV van 5 juni 2014 meldt dat de voornaamste zorg van het 
bestuur het dalend ledenaantal betreft. “Op dit moment is de uitstroom groter dan de instroom. Dit leidt tot 
teleurstelling bij het bestuur omdat de vereniging bruist van de activiteiten.”

De ledenwerf actie van Storm Scott
In 2015 wordt door de penningmeester van het bestuur, Sjaak de Blauwe, het professionele marketing-
communicatiebureau Storm Scott gevraagd om een plan voor het AG op te stellen. De leiders van dit 
bedrijf, Jeroen Schellekens en Caroline van ‘t Ooster, waren kort daarvoor lid van het AG geworden 
en werden daardoor zowel persoonlijk als professioneel sterk bij de vereniging betrokken. De aanpak 
heeft volgens Sjaak de volgende aspecten: “Het gaat om het vergroten van de naamsbekendheid en een 
veel bredere benadering van potentiële leden, die eenmaal aangetrokken door de boodschap binnen 
een bepaalde belevingswereld (wetenschap, cultuur, maatschappij en sociëteit) geactiveerd worden.” 
De uitwerking door Storm Scott is door hen als volgt verwoord: “Het AG krijgt een nieuwe eigentijdse 
merkidentiteit. Er wordt een ledenwervingscampagne gevoerd in tijdschriften, de krant en online in de social 
media. Als slogan wordt gekozen voor ‘Bijzondere activiteiten in goed gezelschap’. Deze naar buiten 
gerichte blik resulteert erin dat er in vijf jaar tijd 400 nieuwe mensen komen kennismaken met het AG. 
Onderdeel van de campagne is het concept van AG-ambassadeurs. Foto’s van deze AG-leden worden 
gebruikt als beeld in de campagne. De enthousiaste groep van 28 ambassadeurs is voor aspirant- en 
nieuwe leden hun eerste aanspreekpunt binnen het AG. Uiteindelijk verwelkomt het AG 152 nieuwe leden.”
 
Een initiatief van de nieuwe leden zelf is het organiseren van een aantal lezingen en discussies rond een 
bepaald thema. Zij kozen daarvoor de volgende onderwerpen: ‘Brainport, de regio van het brein’, ‘De 
kracht van de derde levensfase’ en ‘AL Licht’. De thema’s worden van zeer verschillende kanten belicht. Bij 
‘De kracht van de derde levensfase’ was de solidariteit van jongeren en ouderen een interessante discussie, 
die liep van AOW en pensioenen tot de toegenomen zorg van grootouders voor hun kleinkinderen, in 
plaats van andersom. Solidariteit tussen jong en oud lijkt toch de norm, was de conclusie.
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De kracht van het AG:  
zelfwerkzaamheid van de leden
Ledenactiviteiten, dat is voor het AG de juiste 
benaming. De kracht van het AG is altijd geweest 
en is ook nu, de geweldige zelfwerkzaamheid 
van de leden. Dit geldt voor het bedenken, 
organiseren, uitvoeren, deelnemen, participeren 
en ieder ander werkwoord dat in deze reeks 
past, van activiteiten. Hierdoor is er een 
vanzelfsprekende koppeling van het ledenbestand, 
de leeftijdsopbouw en de maatschappelijke 
omgeving met de activiteitenagenda van het AG. 
Als je op die manier door de hele geschiedenis 
van het AG gaat, zie je daar het resultaat van. 
De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog 
was er behoefte aan goede lezingen en cultuur 
enerzijds, en aan een sociëteitsleven anderzijds, 
omdat dit door de oorlog als student door de 
jongeren was gemist. In de volgende periode, 
de vijftiger en zestiger jaren, waren veel 
echtparen met kinderen lid. De vrouwen hadden 
meestal geen betaalde baan. In het AG werden 
dansfeesten georganiseerd en het kindertoneel 
bloeide, ouders speelden voor hun kinderen en 
die van de buren. De intellectuele belangstelling 
van de AG-leden liet te wensen over, tenminste 
volgens een cabarettekst uit 1965 waarin de 
‘laatste lezingjager’ binnen het AG ten grave 
wordt gedragen. De studentenprotesten en de 
veranderingen die in de zeventiger jaren in de 
maatschappij plaatsvonden, hadden voorlopig 
weinig invloed op het AG en de activiteiten. 
Hippies, provo’s en Dolle Mina’s werden 
geen lid van onze vereniging. De tachtiger en 
negentiger jaren was in het AG de tijd van de 
grote producties, uitvoeringen van Light Opera’s, 
zarzuela’s, musicals en toneelstukken, meestal in 
een van de zalen van de Stadsschouwburg. Het 
was een samengaan van toneel en muziek. Het 
ledental van het AG schommelde rond de 900, 
wat genoeg was om spelers en zangers te vinden 
en ook zorgde voor voldoende publiek. 
Nu, in 2020, is het ledental gezakt naar 350 en 
we zijn ook wat ouder geworden. Je ziet nu in de 
maandelijkse agenda heel veel kleinere activiteiten 
met een flinke culturele inhoud. Deze activiteiten 
laten de behoefte zien om met elkaar te praten, 
te discussiëren, te luisteren en je mening te geven, 
om je onderwerpen eigen te maken en erover te 
vertellen. 

Activiteiten overzicht
Ik wilde vervolgens een soort overzicht geven 
van de laatste tien jaar zoals die uit de 
agenda’s en verslaglegging in ’t gewAG en 
het Gewag naar voren komt. Toen ik daaraan 
begon was het ‘Oja-gehalte’ heel hoog. Wat 
is het interessant om al die gebeurtenissen, 
lezingen, filosofie-onderwerpen, excursies, 
muziek- en toneeluitvoeringen, bijzondere films 
en literatuurbesprekingen door je vingers te 
laten glijden en wat is het moeilijk of onmogelijk 
om daar een soort inhoudelijk overzicht van te 
maken. Trouwens, na het lezen van de nummers 
25 tot 50 trad er plotseling een grote uiterlijke en 
inhoudelijke verandering op. Bij nummer 51 was 
de titel veranderd van ‘t gewAG in Gewag en het 
blad oogde heel uitnodigend en professioneel. 
Dat was het resultaat van de nieuwe marketing- en 
communicatieaanpak.

AG en NRC Handelsblad
Laat ik beginnen met onze verwantschap met NRC 
Handelsblad. In 2012 gaf hoofdredacteur Peter 
Vandermeersch een lezing over de problemen 
van zijn krant: een verouderd lezersbestand en 
grote veranderingen in de maatschappij. Het was 
alsof we in een spiegel keken. Ook wij zochten 
naar mogelijkheden om aantrekkelijk te worden 
voor jongeren, zonder de ouderen van ons te 
vervreemden. Een andere connectie is dat de 
twee Opinie & Debatgroepen zich baseren op 
‘spraakmakende of controversiële artikelen’ in de 
zaterdageditie van die krant. Het succes hiervan 
is zo groot dat in 2020 de vierde groep van start 
gaat.
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Al 75 jaar bij de tijd
Begin 2020 werd het Lustrummotto 
bekend gemaakt: ‘Al 75 jaar bij 
de tijd’. We konden toen nog niet 
voorzien dat dit ook zou gelden voor 
de pandemie van het coronavirus. 
Hierdoor moest de sociëteit vanaf half 
maart tot begin juni worden gesloten 
en werden alle lustrumactiviteiten 
tenminste een jaar verschoven. Dat ‘bij 
de tijd zijn’ geldt ook zeker voor deze 
laatste tien jaar, zowel in politiek als 
in cultureel opzicht. Als je het boek 
van Geert Mak ‘Grote Verwachtingen 
(1998-2018)’ leest en het programma 
van het AG daarnaast legt, zie je al 
die grote ‘issues’ voorbij komen. Ruud 
Hoff in 2011 over de Arabische Lente 
en de lezingen cyclus ‘De Europese 
Unie dichterbij’ die door de AGora-
commissie in 2013 is georganiseerd. 
In de eerste lezing (van de acht) geeft 

Jeroen Dijsselbloem

Mathieu Segers een overzicht van ontstaan, ontwikkeling 
en huidige positie van de EU. In de volgende lezing spreekt 
Stefan Rommers over het democratisch tekort van de EU. 
De spreker neemt het probleem van de legitimiteit van de 
EU, die wordt aangetast door gebrek aan transparantie, 
een overmaat aan technocratie en door populistische 
indianenverhalen, onder een politiek-filosofische loep. Als 
tegengeluid nodigde de filosofie-commissie vervolgens Thierry 
Baudet uit om zijn standpunt ‘Voor Europa, tegen de EU’ 
toe te lichten. Hij beschouwt de EU als “een kwaadaardige 
supranationale constructie, die liefst zo spoedig mogelijk op 
een mislukking zou moeten uitlopen, om plaats te maken voor 
een herleving van een Europa van onafhankelijke staten en tot 
het recht om op vrijwillige basis met elkaar samen te werken.” 
In antwoord op een vraag zegt hij dat hij nooit de politiek in 
zal gaan. Daar heeft hij zich niet aan gehouden! 

Binnen het AG is een EU-tafel opgericht die lezingen 
organiseerde over ‘Vluchtelingen, een EU-probleem?’, over 
de EU en de Brexit en over ‘de NAVO in de gure wind uit het 
oosten’, waarbij ook de veranderingen in de USA ten gevolge 
van de verkiezing van president Trump werden betrokken.

In 2018 komt Jeroen Dijsselbloem 
naar het AG om te spreken over 
de Eurocrisis en het toen dreigende 
uittreden van Griekenland. Dit was 
werkelijk een verhaal uit de eerste 
hand, omdat hij zo direct betrokken 
was geweest bij deze zaken. Klaas 
Bottema schrijft: “Mensen als Jeroen 
Dijsselbloem zijn onmisbaar voor 
een vruchtbare voortgang van het 
Europese project.”
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Literaire activiteiten
Je kunt ook zo’n verwevenheid zien bij de lezingen van 
KKM, Kom kennismaken met...
Hier komen schrijvers die vaak al de literatuurpagina’s 
van de NRC hebben gehaald, als romanschrijver, 
biograaf of vertaler, hun boek bespreken of over hun 
vak vertellen. Een heel speciale lezing was die van 
Eva Cossée over ‘herontdekkingen’. In de boekenkast 
van haar moeder vond zij het boek van Ida Simons, 
‘De dwaze maagd’. Dit werd opnieuw uitgegeven 
en met groot succes. Ida Simons was de moeder van 
zeer actief AG-lid Jan Simons, die helaas vroeg is 
overleden. Zijn weduwe, Marita, beheert nu de literaire 
nalatenschap.

Hans Renders bespreekt het fenomeen ‘biografie’, 
waar we eerder zo’n mooi voorbeeld van hadden bij 
Maaike Meijer (geen familie van mij), die de dichteres 
Vasalis, pseudoniem voor de psychiater Margaretha 
Drooglever Fortuyn, beschreef. Wie kent niet haar 
gedicht ‘De idioot in bad’? Literatuur is een veel grotere 
activiteit binnen het AG met boekbesprekingen in de 
literaire kring en een aparte groep die boeken van 
Nobelprijswinnaars leest en bespreekt.Portret van Ida Simons
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Filosofie op het AG
De filosofie-groepen in het AG hebben als kenmerk een grote eigen inbreng van de leden 
van de groep met een professionele begeleider, die geen college geeft maar vooral als 
vraagbaak dient en ingrijpt als de discussie kant noch wal raakt. Deze activiteit is in 1988 
opgericht en telt tegenwoordig vijf tot zeven groepen met heel verschillende onderwerpen. 
In het begin was de aandacht vooral gericht op westerse filosofen, maar zoals bij het 
25-jarig bestaan in 2013 werd geschreven kwamen daar ook Boeddha en Darwin 
bij; oosterse filosofie met boeddhisme, taoïsme en confucianisme en de invloed van de 
evolutietheorie van Darwin op het filosofisch denken. Een paar keer heeft een begeleider 
zijn eigen boek behandeld. Charles Vergeer, ‘Overspoeld door de eindigheid’, René 
Ransdorp, ‘Zwervend met Zhuang Zi’ en, heel bijzonder, het boek van ons eigen AG-lid, 
Sikko Argelo, ‘Spel van replicatoren’, over genen en memen. 

Bijzondere films
Filmhuis toont, alleen voor AG-leden, interessante films voor de liefhebber, zowel beroemde 
films in zwart-wit zoals ‘To kill a mockingbird’ en ‘Das weisse Band’, als vele andere die 
wel kleuren hebben, onmogelijk voor mij daar een keuze uit te maken. Deze activiteit werd 
later aangevuld met de Baretclub, die vooraf gezamenlijk een eenvoudige doch voedzame 
maaltijd nuttigt (vrij naar een uitspraak van Heer Bommel).

De AG-Kunstprijs
In deze periode van tien jaar werd drie 
keer de AG-Kunstprijs van uitgereikt. In 
2012 aan Aagje Linssen, in 2015 aan 
de Thomas Kuijpers en in 2017 aan 
Katrein Breukers. De winnaar ontvangt 
€ 2500 en mag daarna ‘op het AG 
hangen’. De muren van ons gebouw 
lenen zich uitstekend voor exposities en 
iedere twee of drie maanden krijgen 
kunstenaars de mogelijkheid hun werk 
te tonen en de AG-leden de kans om 
dit werk te zien en te bespreken. In 
een lustrumjaar is er traditiegetrouw 
een tentoonstelling van eigen werk 
van AG-leden. Nu in 2020 hield het 
coronavirus deze boeiende schilderijen 
wat langer vast. 
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Toneel en Muziek
Toneel en Muziek, een twee-eiige tweeling op het AG. Ze lijken niet echt op elkaar, maar 
ze doen wel vaak dingen samen. Zoals ik al eerder schreef zijn de grote producties van 
musicals en toneelstukken voorbije tijd. Onder de muzikale leiding van Jan Snel zijn de 
afgelopen jaren verschillende odes gebracht aan songwriters en jazzmusici. Het waren 
sprankelende voorstellingen met koor, solisten en musici. Irving Berlin in 2011 (‘There is no 
business like showbusiness’), Harald Arlen in 2013, ‘the Cottonclub’ in 2014. 

Voor dit laatste was de Meerlezaal omgebouwd tot de legendarische jazz- en 
entertaingelegenheid in New York. Je werd meegenomen langs diverse hoogtepunten van 
de Amerikaanse muziekgeschiedenis met Duke Ellington, Cab Calloway, Dorothy Fields, 
Jerome Kern en vele anderen.

Ook het AG-toneel speelt nu in de Meerlezaal, in eigen huis. In 2014 maakten zij een 
bijzondere voorstelling van Peer Gynt met de muziek van Grieg. Het sterk ingekorte stuk 
van Ibsen liet slechts een denkbeeldige Peer bestaan. Er werd alleen over hem gesproken 
en op hem gemopperd. De muziek van Grieg werd als intermezzo gespeeld op piano, 
begeleid op de bas en de beide aria’s van Solveig werden prachtig vertolkt door Esther 
Rook. In 2015 speelde het AG-toneel het hele verhaal van Odysseus, zoals Homerus dat 
heeft verteld, met als ‘happy end’ zijn terugkeer op Ithaka en zijn weerzien met zijn vrouw 
Penelope. Een boeiende prestatie!

Om nog even bij de muziek te blijven, tot voor kort was er het AG-koor dat 
regelmatig optrad, onder meer bij het Kerstdiner. Los daarvan is er iedere maand 
een Muziekcaleidoscoop waar AG-leden vertellen over hun favoriete componisten en 
muziekstukken en dat aan de luisteraars op cd laten horen. Daarnaast organiseerde het AG 
arrangementen voor het Park Theater en het Muziekgebouw zodat je samen kijkt en luistert 
en er samen over praat.
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Excursies
De excursiecommissie regelt het bezoek aan interessante musea en tentoonstellingen. Zo gingen 
we naar Museum Insel Hombroich vlakbij Neuss. Een prachtig landschapspark met bijzondere 
objecten in de open lucht en een aantal paviljoens met ieder een eigen collectie.  
Een andere excursie ging naar Museum MORE, het museum voor Modern Realisme in Gorssel. 
Een indrukwekkende collectie van vooral Nederlandse schilders met o.a. werken van Carel Willink 
en Jan Mankes. Van Carel Willink is hier het levensgrote ‘portret van Mathilde’ in lang gewaad te 
zien. Verder zijn er zijn onheilspellende landschappen en stadsgezichten onder dreigende luchten. 
Van Jan Mankes bleef mij het schilderij ‘Bomenrij’ bij, kale bomen in een mistig landschap met twee 
verre eenzame wandelaars. Als we verder lopen zien we plotseling een bekend gezicht, een groot 
gedetailleerd portret in potlood van AG-lid Bram Busschers, getekend door zijn dochter Annemarie.
Verder is er ieder jaar een bezoek aan de opera in Düsseldorf, een modern gebouw. We zagen  
en hoorden o.a. een uitvoering van de ‘Le Nozze di Figaro’ van Mozart. De bus brengt je tot 
de deur van het gebouw en na zo’n bezoek is het heerlijk om op die wijze naar huis te worden 
gereden. De organisatoren zorgen dan voor een glas wijn en wat knabbels. 
Op initiatief van Herman de Lange is er ook al meerdere keren een driedaagse reis naar Vilnius 
in Litouwen ondernomen.  
Vorig jaar onder leiding van Feli en Herbert Platzer naar Graz in Oostenrijk. Ook gingen we met 
Anke Nollen naar het Danubia Meulensteen Art Museum in Bratislava in Slowakije. De terugblik in 
het Gewag is zeer enthousiast.

AG en sport
Het AG heeft heel lang de expliciete lichamelijke 
inspanning uit het activiteiten programma 
gemeden. Natuurlijk kun je ook moe worden 
van toneelspelen, musicals zingen of feestvieren, 
maar de oprichting van een wandelclub was toch 
anders. Het was onmiddellijk een groot succes. 
In het overzicht van het najaar 2019 staat: “Trek 
je stoute stappers aan en wandel met ons mee.” 
Stout is hier duidelijk bedoeld als in Karel de 
Stoute. Als we terug gaan naar april 2010 dan is 
het plan om de 100ste wandeling 

(van juni 2008) bij het landgoed ‘de Baest’ 
opnieuw te lopen. Geheel in lijn met de eerder 
genoemde AG-slogan mag je zeggen: ‘Bijzondere 
wandelingen in goed gezelschap’.

In deze opsomming van de AG activiteiten kom 
ik nu bij de twee bridgeclubs. Het is een van de 
weinige AG-activiteiten waar ik niet aan heb 
deelgenomen. Logisch als je niet kunt bridgen.  
Ik zie wel dat het een hechte club is die al heel 
lang bestaat. 

Foto: Ine van de Rijke
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Ons gebouw
In 2017 bestond villa de Meerle 100 jaar. In 1917 gebouwd voor de 
sigarenfabrikant, Gerrit Henri de Jongh en sinds 1953 bewoond door het AG. Er is 
gaande de jaren veel verbouwd en aangebouwd om ‘bij de tijd te blijven’. In 2014 
werd een Ledenobligatie-actie gestart om over kapitaal tegen een redelijke rente te 
beschikken waarmee de toen op handen zijnde verbouwing bekostigd kon worden. 
Het Gewag meldt dat deze actie is geslaagd en dat ongeveer 150 leden een 
bedrag bijeenbrachten van € 112.000. Het resultaat:  
“Een frisse sociëteit met warme uitstraling.”

De sociëteit 
Bijna alle activiteiten vinden plaats in ons gebouw aan de Parklaan in Eindhoven. 
Sinds 1985 zorgen Peter en José Koppen ervoor dat deze horecaonderneming 
vloeiend verloopt. Dit doen zij natuurlijk niet alleen. Met hun zoon Toine blijven ze 
‘in de familie’ en ook de andere medewerkers, Maaike, Cynthia en Mirela zorgen 
voor een goede bediening en sfeer. De keuken wordt vanaf 2012 bemand door 
Jörg Steenbekkers, die sinds 2015 met AG-culinair zijn fantasie mag laten prikkelen. 
Pierre Renders is ’s avonds het ‘gezicht achter de bar’. Hij vierde samen met veel 
AG-leden in 2012 zijn 25-jarig jubileum. Doordat ik vergeten was wanneer dat 
jubileum precies was, vroeg ik een keer aan Pierre hoelang hij hier in het AG al 
werkte. Hij zei: “sinds vijf uur vanmiddag.”
Toen het AG in juni 2020 na de coronasluiting weer openging, moesten we ons 
allemaal aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’, de anderhalve-meter-afstand-
maatschappij, ook binnen de sociëteit.  Het is voor iedereen wennen! 

Jeroen Bosch
Tot slot. In 2016 was de grote expositie ter gelegenheid van het Jeroen Bosch-jaar. 
Het AG haakte daarop in met een excursie naar ’s-Hertogenbosch en een lezing 
van AG-lid Theo Bemelmans. Nu ik er zo over schrijf, doet het AG mij denken aan 
de beroemde schilderijen van Jeroen Bosch.. Er is zoveel variëteit te zien, er worden 
hele verhalen verteld, zodat je er soms duizelig van wordt. Boudewijn de Groot 
schreef daar een liedje over, ‘Het circus Jeroen Bosch’. Dat gaat zo:

Onder de groene hemel in de blauwe zon

Speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton

Daar trekt over de heuvels en door het grote bos

De lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bosch.

Waar ze heen gaan blijft een raadsel; naar Parklaan 93 misschien?

Feye Meijer



18   Gewag

De AG-lustra van 1950 tot nu 

We hadden ons er zo op verheugd! We bestaan 75 jaar, dus dat zouden we groots gaan 
vieren. Helaas stak het coronavirus hier een stokje voor. Alle zo zorgvuldig voorbereide 
feestelijkheden rond ons 75-jarig bestaan moesten worden afgelast. 
Om u toch een beetje in feeststemming te brengen is Nel van der Vliet in het archief 
gedoken en zich gaan inlezen over alle voorgaande lustrumvieringen. Het resultaat is een 
waardig en memorabel stukje AG-geschiedenis, dat u ongetwijfeld zal aanspreken. Een 
groot deel van de informatie komt uit bestuursvergaderingen of notulen en wordt daaruit 
geciteerd. Wij hebben tijdens de redactie de schrijfwijze niet aangepast. 
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Het eerste lustrum 1950

In 1950 schreef het bestuur in de notulen van de bestuursvergadering: 
“De sociëteitscommissie dient er voor te waken dat het A.G. geen fuifgenootschap wordt.
Men acht in het algemeen drie feestavonden per jaar redelijk, waaronder te begrijpen, 30 april, verjaardag 
der koningin en 18 sept. bevrijding. Besloten wordt op 18 september een feestavond te organiseren die 
als prominente culturele gebeurtenis moet gelden. Voorts wordt besloten, hiermee de lustrumviering te 
verbinden als opening van het seizoen.” Een eendaags congres wordt op 23 september in het Gymnasium 
Augustinianum gehouden met als thema  ‘Noord-Zuid’.
Sprekers: dr. P.J. Meertens, Anton Coolen en prof.dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken).
Klinkende namen voor een sociëteit die net vijf jaar bestaat en dus toen al een reputatie had.

Het tweede lustrum 1955

De informatie uit de DB-vergadering van 22 februari 1955 geeft een overzicht van de dan komende 
festiviteiten: Wetenschappelijk Congres op 23 september in het Gymnasium Augustinianum, waarbij als 
onderwerp: ‘De ontmoeting tussen Geesteswetenschappen en Natuurwetenschappen’.
Uit een latere vergadering blijkt dat er nog het een en ander op het programma staat. 
“Teer werkt aan cabaret, dat 21.30 uur moet beginnen, terwijl feest 21.00 uur geconvoceerd moet; 
versiering nachtclub n.a.v. anecdote? Uitnodigen voor receptie: B en W, bevriende verenigingen, 
Commissaris der Koningin en de politie, garnizoenscomm, Comm. Marechaussee, honoraire- en ereleden, 
Pres. Raad van Best.Philips, schilderijeninzenders, Deken der stad, sprekers, Concordia, Amicitia, Cultureel 
contact, v.Doorne’s, Culturele raad; eind eerste receptie samenvattend dankwoord aan ev. sprekers.”
Ook hieruit blijkt dat het AG in de samenleving een behoorlijk aanzien genoot. Verder was een 
tentoonstelling onder de naam ‘Eindhoven verzamelt’ in het Van Abbemuseum georganiseerd. 
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Tekst uit de DB-vergadering: “Voor de tentoonstelling heeft Mvr. Philips noch ja noch neen gezegd,  
zij wordt bepressioneerd; wordt het neen, dan moet de Wilde omgepraat; voor tentoonstelling bestaat 
subcommissietje Cammelbeeck, v.d. Grinten, Kalff.” (Ook niet de eersten de besten!) Citaat: “Bij de 
rondvraag de kwestie avondtoilet op feest en muziekavond: niet verplichten, doch verzoeken; levert 
empirisch weinig moeilijkheden.” Alleen het taalgebruik al! 

Het derde lustrum 1960

Bij dit lustrum stond het Symposion centraal. Titel: ‘Maatschappij - Academie - Student’ op 23 april in het 
Catharina Lyceum, met als pre-adviseurs, resp. dr.ir. H.A. Stheeman, prof.dr. K. Posthumus en K. Toxopeus.
Verder werd er nog een tentoonstelling genaamd ‘Geweest-Geworden’, over de ontwikkeling van Eindhoven 
in de laatste 50 jaar, in de Krabbendans gehouden. 

Het vierde lustrum 1965

Het symposium kreeg dit jaar de titel ‘Waarneming in de verschillende wetenschappen’ van de Vereniging 
‘Het Natuur- en Geneeskundig Congres’, dat werd gecombineerd met het lustrum. Hierbij voerden acht 
inleiders het woord.
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Het vijfde lustrum 1970

Het vijfde lustrum had als logo een hand 
waarmee de pink als kleinste vinger de 
kindermusical weergaf. “De ring- en 
middelvinger, die resp. de tragedie en 
comedie verbeelden, vertegenwoordigen 
het spektakeltheater. De wijsvinger, 
die ons de weg wil wijzen, stelt het 
symposion voor en de duim als meest 
beweeglijke vinger, duidt op de 
muziekuitvoering.”
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Het zesde lustrum 1975

Het lustrum werd geopend met een toneelstuk van N.F. Simpson 
‘Heen maar niet waar’.
Het symposium van dit lustrum had als onderwerp ‘Groei’.
Een interscholaire Muziekmanifestatie maakte dit lustrum 
bijzonder. Ook de lustrumtentoonstelling met werk van eigen 
leden, met als titel ‘Hoe ziet u zichzelf?’ was een groot 
succes. Met een feest in het Karregat werd dit lustrum groots 
afgesloten.
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Het zevende lustrum 1980

Dit lustrum werd geopend met een tentoonstelling 
gewijd aan het AG-verleden. “Er zijn oude foto’s, 
menu’s, costuums van toneelstukken, officiele papieren 
en herinneringen aan hoogst officieuze partijen.” 
Aldus de tekst uit de lustrumkrant. 
Een play-reading van: ‘Het wederzyds huwelyks 
bedrog’, een muziekavond, een jeugdmuziekmiddag 
een KKM met Mary Dresselhuys en A.Viruly waren 
onderdeel van de activiteiten.
Het symposium had dit jaar als onderwerp ‘Taal en 
wijn’, wat bij velen tot de verbeelding sprak.
Het AG-toneel speelde de sprookjes van Grimm in 
een uitvoering voor kinderen en een uitvoering voor 
volwassenen. Ook voerden zij later in het jaar nog 
twee eenakters van Edward Albee in de Globezaal 
van de Stadsschouwburg op, met na afloop een 
samenzijn op het AG. Het grote lustrumfeest werd 
gevierd in Were Di in Valkenswaard. 
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Het achste lustrum 1985

Het negende lustrum 1990

Het logo bestaat uit een vogel: de AG-mus en de letters AG  
met een 8 in het midden. Opening met een tentoonstelling:  
‘Le petit défilé’ of wat AG-leden zelf mooi vinden! 
Er was weer een enorme variëteit aan gezelligheid: het 
lustrumcabaret met souper; de ‘Driestuiversopera’ die in het 
Globetheater werd uitgevoerd; de gezins-buitendag, het 
bridgesouper, en tot slot het symposium met als onderwerp 
‘Ethiek als mode’ in de wintertuin van hotel Cocagne.
Het lustrumfeest werd dit jaar op het AG gehouden. Sluiting 
van het lustrum: ook op het AG met een koffieochtend.

Het logo bestond uit een mannetje met bril en tekst:’ Bekijk ‘t’. 
De opening van het lustrum begon met een tentoonstelling van 
het werk van Peter van Straaten.
Symposium van dit jaar: ‘Universiteit tussen Markt en Missie’ 
in het auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Cabaretsouper met borrel.
Natuurlijk met de buiten-dag voor het hele gezin. Een excursie 
naar de Van Gogh-tentoonstelling en een bezoek aan het paleis 
op de Dam. Tijdens de lustrumledenborrel werd de  
AG-kunstprijs uitgereikt aan Elly Strik.
Een voorstelling van de zarzuela: ‘La Rosa del Azafran’  
vond plaats in de Stadsschouwburg. Het lustrumfeest en de 
plechtige sluiting vonden plaats op het AG.
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Het tiende lustrum 1995

Het elfde lustrum 2000

Logo: De zonnebloem en een biljet van 50 gulden (vijftigjarig bestaan). Nieuw was de verkoop van een 
telefoonkaart met het AG-logo en de zonnebloem. Motto: ‘Pit zit er in’.
Opening met de uitvoering van de ‘Music Man’ in de Stadsschouwburg met aansluitend een muzikaal feest 
op het AG en een play-reading ‘ Eindhoven monumentaal’, Lustrumfeest, Cabaret Laat met titel ’Omdat we 
met z’n allen’. Tijdens de Diesborrel wordt het AG-boek gepubliceerd en voor de verkoop aangeboden. De 
sluiting vindt plaats met een Taarten-thee. Uitreiking AG-kunstprijs aan de jonge componist Robin de Raaff.
Commentaar van Ton Paling, secretaris van het eerste AG-bestuur over het feestgedruis rondom de 
vijftigste dies natalis: “Er was ook een duidelijk gemeenschappelijk beleven van vreugde over het 50 jarig 
bestaan…”

Symbool wordt Janus met de twee aangezichten, de oud-Italische godheid  
die in- en uitgang markeert, zowel tijdelijk als plaatselijk gezien, en  
die daarom vooruit en achteruit ziet. Motto: ‘New Age’. Het AG in  
de nieuwe eeuw! 
Opening met de millenniumborrel en het hijsen van de verenigingsvlag.  
Een wandeling door verleden, heden en toekomst van Eindhoven  
genoot veel belangstelling. ‘Wat leden boeit’: dit was een open dag,  
waarbij AG-leden lieten zien waar zij hun vrije tijd mee vullen.
Een excursie naar de ‘De witte dame’. Een knallend lustrumfeest werd  
‘Janus Fiesta’ op het AG, in Zuid- Amerikaanse sfeer met muziek en dans.  
Muziekuitvoering van ‘Histoire du Soldat’ van Strawinsky.
Het AG-Symposium werd georganiseerd in samenwerking met de faculteit  
Communicatie en Journalistiek en het Studium Generale onder het motto: ‘Percepties van de werkelijkheid’.
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Het dertiende lustrum 2010

Briljant met 65 AG: Motto krachtig en Briljant. 
Op 1 april was de feestelijke opening van het lustrumjaar 
met de uitgifte van een lustrumboek. Een lustrumwandeling 
en een toertocht ontbreken niet en in oktober van dat jaar is 
in het kader van het lustrum een congres: ’Hoger onderwijs: 
motor van de kenniseconomie‘, in samenwerking met Brainport 
Development en de Technische Universiteit Eindhoven.

Het twaalfde lustrum 2005

Motto: ‘60 jaar AG ongekend veelzijdig’. Lakstempel met 
Mercurius. Nieuw bij dit lustrum is een goed doel: de inrichting 
van een deel van de kinderboerderij op het terrein van 
epilepsiecentrum Kempenhaeghe. Lustrumborrel waarin met een 
kwinkslag werd teruggeblikt op de afgelopen zestig jaar.
Zelfs ir. A.W.M. Paling, medeoprichter van het AG, was 
erbij aanwezig. Muziektheater van het AG presenteerde de 
musical ‘Anatevka’. AG-feest: ‘Verrassend veelzijdig’. Nieuw 
programmapunt was een Rederijkersdag. Fototentoonstelling 
met als motto ‘Wat beweegt Eindhoven’. Fietsen naar het 
Philips-De Jonghpark en wandelen op het landgoed de 
Wielewaal.  Het lustrumcabaret ‘Plaatsvervangende schaamte’ 
genoot veel belangstelling. 
Het symposium: ’Integratiedebat Mensen in Eindhoven, samen 
leven met verschillen’ is door te weinig deelname helaas niet 
doorgegaan. Bijzonder was zeker een openbaar concert door 
het Helicon Orkest en de pop groep BEEF, een geweldig leuk 
experiment. Dit concert kwam tot stand door gezamenlijke 
inspanning van de lustrumcommissie van het AG en het 
bestuur en de dirigent van het Helicon Orkest. De uitvoering 
vond plaats in de aula van de TU/e ter gelegenheid van de 
diesviering. Ook dit keer weer een Lustrumrit. De kunstprijs 
was dit jaar voor Poëzie: Maarten van den Elzen. Voor een 
extra Europa-symposium ‘Europa, Idee en Werkelijkheid’ in 
het PSV-stadion liep het storm. Sluiting van het lustrum met een 
feestavond.
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Het veertiende lustrum 2015

Het vijftiende lustrum 2020

‘AGrenzeloos’.
De aprilborrel vormde de opening van het 
lustrumjaar, met een feestelijk diner en de 
prijsuitreiking van de fotowedstrijd voor de 
leden. Ook hier ontbraken de lustrumrit, de 
wandeling en film-muziekavond niet.  
Ook nu weer een uitreiking van de kunstprijs, 
dit keer aan een jonge veelbelovende 
kunstenaar Thomas Kuijpers. Het symposium 
dat ook in de maand april werd gehouden had 
als titel: ‘Digitale toekomst: hoe baas te blijven 
in eigen brein’.
Het lustrum werd afgesloten met een feestelijke 
avond met een ‘Franse zanger’, cabaretesk 
optreden, een goochelaar/zakkenroller en een 
walking dinner op de Sociëteit.

Motto: ’AG al 75 jaar bij de tijd’.
Een lustrum dat al in de voorbereiding werd 
geblokkeerd door een uitbrekend virus. Bij 
aanvang kon niemand bevroeden dat dit virus 
(COVID-19) zo’n wissel zou trekken op de 
festiviteiten. Het is duidelijk dat mede hierdoor 
dit lustrum ‘ongewenst onvergetelijk’ de boeken 
in zal gaan. Maar de lustrumcommissie zal er 
zeker alles aan doen om dit lustrum, misschien 
hier en daar wat soberder van uitvoering, 
alsnog te voorzien van een gouden (zilveren) 
randje.

Nel van der Vliet-Vierveijzer
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Tja, dan heet je plotseling buitenlid. Maar wat ben je dan eigenlijk?
Toch maar even in woordenboek en encyclopedie gekeken.
Wikipedia geeft twee betekenissen: 
-  lid van een vereniging dat buiten de stad of het land van vestiging woont
- (anatomie) extremiteit zoals een arm of een been
Aangezien de tweede betekenis te veel positieve en mogelijk negatieve 
reacties zou kunnen ontlokken, lijkt de eerste een betere betekenis, hoewel?
Dan ben ik altijd al buitenlid geweest omdat ik in Valkenswaard woonde. 

Overpeinzingen van een buitenlid

Ook maar eens de Oosthoek-encyclopedie 
geraadpleegd. Die geeft naast de eerder 
genoemde plaatsgebonden definitie nog een 
andere betekenis:
‘Iemand die buiten het terrein staande naar een 
buitenconcert luistert’. Dat zou betekenen een 
plaatsje bij de buren in de tuin bij een volgende 
uitvoering van onze huisband. Ook niet erg 
aantrekkelijk.

Een paar jaar geleden waren we als bestuursleden 
van het AG te gast bij onze collega-sociëteit 
in Den Bosch. We kregen toen een excursie 
naar het Zwanenbroedershuis. Daar zetelt nog 
steeds een illuster gezelschap, genaamd de 
Zwanenbroederschap. Oorspronkelijk bestond 
dat uit geestelijken maar na 1520 en de Val 
van Den Bosch werden ook niet katholieken als 
compromis toegelaten om een dalend ledental te 
compenseren. Zij werden buitenleden genoemd. 
Daar kleeft toch nog een beetje de geur aan van 
een gemankeerd lid. 
Dus ook niet een mooi gevoel.

Een positiever beeld komt uit de mechanica. De 
mechanische constructie van een Rzeppakoppeling 
(in uw automotor) bestaat uit drie elementen. De 
koppeling bestaat uit een buitenbol (buitenlid), 
een tussenliggende kooi die kogellagers vasthoudt 
en een binnenbol (binnenlid). Het binnen- en 
buitenlid zijn beide verbonden met de assen 
waarvan men de rotatie wil doorgeven. Meestal 
vormt het buitenlid één geheel met de verbonden 
as terwijl de binnenbol een aparte component is, 
vast verbonden aan de as. Dit lijkt me een mooie 
metafoor, hoewel dat wellicht toch te veel eer is 
voor een buitenlid.

Maar in die definitie ben je als buitenlid wel een 
deel van het totaal en zo moet het ook opgevat 
worden. Het is dus ook goed om buitenleden niet 
alleen als wezenlijk onderdeel van de vereniging 
te zien, maar ook in de dienstverlening rekening 
te houden met hen. Er zijn dus, zoals een aantal 
jaren geleden ook al is aangegeven, verschillende 
soorten leden. Het zijn leden en geen consumenten 
die komen shoppen, want leden vormen de enige 
solide basis om een vereniging in leven te houden.

Het huidige AG heeft er, met dank aan corona, 
blijk van gegeven ook oog te hebben voor de 
buitenleden die net als de binnenleden aan huis 
zijn gekluisterd, zij het om verschillende redenen. 
Immers de lezingen die gestreamd worden zijn 
nu een uitgelezen mogelijkheid om waarde toe te 
voegen aan het buitenlidmaatschap.
De conclusie kan zijn dat als men deze creativiteit 
voortzet, leden niet meer hoeven op te zeggen 
omdat ze verhuizen of onvoldoende in staat zijn 
om fysiek te komen. 

Sjaak de Blauwe
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Ledenexpositie: ‘Untitled’
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Deze expositie heb ik niet alleen 
gemaakt. Samen met mijn mede-curator 
Wilma Peters heb ik werk uitgezocht van 
AG-leden die iets maken dat we konden 
exposeren. 
Dat er zoveel waren konden we alleen 
maar vermoeden. Er zijn meer dan de 
veertien deelnemers, maar niet iedereen 
was in staat om werk in te leveren. De 
expositie geeft een goed beeld van de 
veelzijdigheid in technieken: schilderijen, 
foto’s en textiel. Om recht te doen aan 
de exposanten en als dank omdat zij de 
stap hebben gezet hun werken met ons 
te delen, heb ik een verhaal geschreven 
met als titel: ‘een ode aan de makers’.

Hoe komt het toch, dat het de meeste mensen niet lukt om 
iets dat ze voor zich hebben staan precies na te tekenen of 
te schilderen? En meteen de tegenvraag: waarom zou je dit 
willen? 

Waarom tekende ooit iemand die prachtige stier op de muren 
van de grot van Lascaux? 
Zo aan het begin van de ontwikkeling van onze 
beeldgeschiedenis, vaak ten onrechte kunstgeschiedenis 
genoemd, kunnen we daar geen passend antwoord op geven. 
Maar het zegt wel iets over de klaarblijkelijke behoefte om 
het te doen, een technische vaardigheid, ook om materiaal te 
gebruiken dat voor de eeuwigheid goed blijkt te zijn. De maker 
was in staat om van het dier de relevante informatie zodanig te 
selecteren en weer te geven, dat wij allemaal kunnen zien dat 
het een stier is. De diepere betekenis, achterliggende gedachte, 
motivatie, ach. We kunnen niet eens zeggen of het resultaat 
toen een bepaalde waarde had, of dat het alleen van betekenis 
was voor de maker zelf. Laat staan dat we iets kunnen zeggen 
over de publieke functie van het werk. 

Dat zijn zo van die overwegingen waarmee de kunstelite 
zich graag bezighoudt. Kunst, de betekenis, de economische 
waarde en de publieke functie, de maatschappelijke relevantie. 
Kunst is tegenwoordig zoveel: autonoom, eigenzinnig, 
vernieuwend, maatschappelijk betrokken, een drager van 
maatschappelijke normen en waarden. Maar de verwondering 
over een bepaalde waarneming en vervolgens de tijd nemen 
om deze verwondering te onderzoeken, te begrijpen en om te 
zetten in een beeld, daar hebben we het bijna niet meer over. 

Kom ik terug bij de vraag, waarom het zoveel mensen niet lukt 
om iets precies na te tekenen of te schilderen.
De techniek is weerbarstig. Goed kijken is lastig. Neem de 
stoel.  
Het beeld dat je in je hoofd hebt van een stoel is bijvoorbeeld 
meer dan hoe je het op een plat vlak kunt weergeven. Je hebt 
te maken met perspectief, verkorting, schaduwwerking, toets, 
kleur. De ervaring is dat naarmate we ouder zijn we onszelf 
steeds meer regels opleggen waaraan een tekening moet 
voldoen. Dat begint al bij jonge kinderen op de basisschool. 
Een van mijn frustraties, dat mijn zonen net als alle anderen 

Liesbeth met sjaal van Wilma
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werden gedwongen om tussen de lijnen te kleuren. 
Daar ging het al mis met de spontane creativiteit. 
Juist de fouten, de verrassingen zijn zoveel 
interessanter. 

Toch kan tekenen bijdragen aan het welzijn van 
je brein. Net als andere creatieve bezigheden, 
iets maken, goed zijn voor de activering van je 
rechterhersenhelft. Even stoppen met denken en 
analyseren, de tijd stilzetten en je overgeven aan het 
maken van iets, dat opeens voor je ogen verschijnt, 
dat massa krijgt, vorm, misschien een functie.  
Of het nu tekenen, schilderen, vilten of fotografie 
is. Of het daarna kunst is, daar hoef je niet bij stil 
te staan. De grottenschilder was ook niet bezig 
met het maken van kunst, maar met het maken 
van een beeld. De vele prachtige bijbelillustraties 
uit de middeleeuwen noemen we kunst, maar de 
makers ervan kennen we niet als kunstenaar. Is het 
echte kunst of amateurkunst, is het wel kunst? Het 
zijn kwalificaties die soms onrecht doen aan een 
wezenlijke kwaliteit: plezier en voldoening van 
het maken. En het nut voor je brein en je mentale 
gezondheid. 
Het maken zou voorop moeten staan en misschien 
kom je er dan achter dat het beter is om geen 
perfecte kopie te willen maken, maar iets van jezelf 
er in leggen. Een gevoel, een sfeer, een herinnering.

Ik heb het al vaker gezegd: met veel training 
hoeft het maken van een perfecte kopie niet zo 
moeilijk te zijn. Het vereist technische vaardigheid 
en doorzettingsvermogen. De vraag blijft staan: 
waarom doe je dit of wil je dit?
Laat ik een voorbeeld noemen:
Marie-Therèse van de Put maakt botanische 
tekeningen, in een zeer lastige techniek. Met 
waterverf zijn fouten niet meer te herstellen. Voor dit 
genre is perfectie een vereiste. Op haar website is te 
lezen hoe lang zij dit al doet en nog steeds. 
Over waterverf gesproken: de werken van George 
van Houten. Ik ken hem als zeer belezen, 

en als een groot verzamelaar van kunst. Zijn
inbreng kwam voor mij in ieder geval als een grote 
verrassing. Ik wist niet dat hij schilderde, en dan 
met deze beheersing van de verf en het water. Wat 
moeten die hersenhelften in balans zijn.

Kom ik terug op de stoel. Annette Bruining heeft een 
kunstopleiding gevolgd en mag zich professioneel 
kunstenaar noemen. Ongetwijfeld kan zij een 
perfecte kopie maken van een stoel, maar zij kiest 
ervoor om de stoel niet volledig te schilderen, in een 
lastig perspectief en toch weet zij een perfect beeld 
te suggereren, we kunnen de stoel in ons hoofd 
helemaal afmaken. In gedachten erop zitten, een 
voorstelling maken van de stof, de zachtheid. 

Zo neemt Laurens Vehmeijer ons mee in zijn 
sfeervolle landschappen. Gedragen door het licht, 
de contrasten en de warme kleuren kijk je de diepte 
in, zonder afgeleid te worden door al te veel details. 
Dus hier bewust geen kopie van een landschap, 
want dan zou je elk grassprietje of golfje moeten 
weergeven. Hij is in staat om relevante informatie 
te verzamelen en zodanig weer te geven, dat de 
waarneming in de diepte wordt getrokken, en niet 
blijft hangen aan het oppervlak van het doek.  

En dan maak ik de stap naar de drie fotografen:  
Jacqueline Bottema, Jan Koppen en Ine van de Rijke.
Fotografie is een technisch medium om de 
werkelijkheid perfect te kopiëren. Kijk eens naar hoe 
Ine de insecten laat zien, tot in de kleinste details. 
Hoe Jan Koppen en Jacqueline Bottema de camera 

Wilma Peters
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laten vastleggen wat zij zien, waar een ander wellicht aan 
voorbij loopt. Maar is het een kopie van de werkelijkheid? 
Welke informatie krijg je feitelijk? Plaats, tijd, omgeving? De 
perfecte kopie van een bewust gekozen stukje werkelijkheid 
roept opeens meer vragen op. 

Dan hebben we nog schilderijen van Carmelien de Haan: 
uitermate vaardig en toegewijd geschilderd met een 
interessante afwisseling tussen figuratie en meer abstractie in 
de toets. 
Het zondermeer liefdevolle portret dat Ria Ihle maakte van haar 
zoon, de kleurexplosies van Annelies, het sprookjesachtige 
in het werk van Willie Roncken. Hilde Paul die met een paar 
subtiele ingrepen balans weet te brengen in de compositie 
met pinguïns. En dan het werk van Harrie: groot, brutaal, 
kleurrijk. Kortom, hun werk lijkt best wel passend bij de diverse 
karakters.

Als laatste de bijdragen in textiel. Volledig verrast was ik 
in ieder geval door de wandtapijten van Ine. Dat Ria kan 
toveren met lapjes, dat weten we al jaren. Ik denk dan aan 
de kilometers slingers met vlaggetjes en de kerstboom. De 
plantjes zijn een voorbeeld van hoe je steeds weer een andere 
toepassing weet te vinden. Maar de inrichting van de vitrine 
met viltwerken van Wilma, daar ging ik volledig door de 
knieën en heb meteen een prachtige sjaal van haar gekocht.  
In de kunstwereld is textiel lang een onderschoven kindje 
geweest, de creabea’s, de macrame’ers. Tegenwoordig is het 
een serieus medium, zijn er mannen die borduren, vrouwen 
die complete installaties maken van textiel en kunstenaars die 
werken in textiel die bij de allergrootste horen. 

Ook hierbij zou ik het allereerste begin 
bij u willen oproepen: mensen die 
ter bescherming tegen de elementen 
zich gingen bekleden met stof, en vilt 
is mogelijk de oudste techniek. Ik zou 
daar best eens een lezing over willen 
geven en zelf meer willen weten van 
de techniek. We hebben nagedacht 
over een demonstratie, over een cursus, 
allemaal niet mogelijk. Maar ik hoop dat 
we hiermee in de nabije toekomst wat 
kunnen doen. 

Met zoveel plezier hebben we deze 
expo kunnen maken en zo wordt het 
ook gewaardeerd. Ik wil alle makers 
bedanken dat zij de stap hebben gezet 
om hun werk met ons te delen.  
En voor u heb ik een advies: denk 
de komende tijd, nu de dreiging van 
een langere ophokplicht weer groter 
wordt: blijf bewegen, blijf leren en ga 
tekenen, schilderen, breien, kleien, 
verzin iets om ook de rechterhersenhelft 
te activeren. Dan kunnen we later als 
goed uitgebalanceerde mensen weer 
vrolijk verder met wat ons zo dierbaar is: 
elkaar ontmoeten in het AG. 

Liesbeth Schreuder
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Zoomen

Ik was nog een zeer nieuw AG-lid en een nog veel nieuwer aspirant-
bestuurslid, toen de Nederlandse taal verrijkt werd met woorden als 
corona en de Engelse term lockdown. Van de ene op de andere dag moest 
het AG zijn deuren sluiten. Daar ging mijn leuke opinie- en debatgroep, 
daar gingen de lezingen die me naar het AG hadden gelokt. Zelfs de 
wandeling waarvoor ik me net de week daarvoor had aangemeld verviel, 
want wandelen mocht alleen nog in zeer klein gezelschap en op de 
gepaste afstand van anderhalve meter.
Vervelend voor een nieuw lid, want je wilt toch graag mensen leren 
kennen. Maar ik realiseerde me ook: het was vooral rampzalig voor het 
AG. Dat die lockdown maar twee weken zou duren, zoals Rutte bij de 
eerste persconferentie aankondigde, leek me zeer optimistisch, gezien alle 
berichten uit China, Hongkong en Zuid-Korea. 

Nou heb ik iets met computers, en ik had in het verleden met 
vrienden wel eens iets gedaan wat we nu ‘zoomen’ zouden 
noemen. Daarom polste ik het bestuur - ik was niet voor niets 
aspirant-bestuurslid geworden - of ik zou onderzoeken of we 
het AG in ieder geval online open zouden kunnen houden. Ik 
bleek niet de enige met die gedachte. Bernard Grevink liep met 
hetzelfde idee en had zelfs al een concreet plan: een online 
versie van de Muziekcaleidoscoop over Brecht en Eisler van 
Henk de Graaf.
De juiste software was de eerste stap en een zoektocht op 
het internet bracht ons bij Zoom. Niet alleen ons trouwens: 
een paar honderd miljoen andere wereldbewoners in 
lockdown ontdekten allemaal min of meer gelijktijdig dat 
Zoom zeer handzaam was, ook voor mensen met minder 
computerervaring.
Dus werd Zoom gedownload en uitgetest. Al snel bleek: met 
de Muziekcaleidoscoop hadden we de lat voor ons eerste 
experiment wel heel hoog gelegd. We wilden niet alleen 
praten, we wilden ook nog een inleider die een presentatie 
zou delen, en in de presentatie zaten ook nog eens muziek- en 
videoclips. Onze eerste proef zonder publiek was nog redelijk 
geslaagd, de tweede aanzienlijk minder. 
In een paar dagen tijd waren er namelijk miljoenen Zoom-
gebruikers bijgekomen, iets waar het bedrijf niet echt op 
voorbereid was. Bovendien maakte de lockdown ook Netflix 

en YouTube populairder dan ooit. Het 
had de gevolgen van druk verkeer op 
de snelweg: het rijdt langzamer en staat 
af en toe stil. Het wereldwijde web liep 
vol en kan onze videoclips niet meer 
aan. Het was Ruud van Vliet die de zaak 
redde door die clips om te zetten naar 
een fotocompilatie.

Niet alleen de grote buitenwereld bracht 
problemen die opgelost moesten worden. 
Veel AG’ers reageerden wat huiverig bij 
de gedachte aan online-bijeenkomsten. 
Ook degenen die wel meteen enthousiast 
waren, hadden lang niet allemaal de 
benodigde webcamera in huis en wie 
die probeerde te bestellen, ontdekte 
al snel dat al die andere zoomende 
wereldburgers dat plots ook wilden. 
Wie de techniek wel in huis had, moest 
hem nog aan de praat zien te krijgen. 
De een ging dat makkelijker af dan 
de ander en de Zoom-helpdesk (ikzelf 
samen met Henk Hirs) had het er aardig 
druk mee. Maar stapje voor stapje 
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gingen steeds meer AG’ers, en steeds meer AG-
activiteiten, online, van opinie- en debatgroepen tot 
lezingen.

Inmiddels is dat online niet meer weg te denken uit 
de vereniging. Elkaar persoonlijk ontmoeten blijft 
natuurlijk leuker, en in het gebouw samen eten 
is bepaald wat anders dan een praatje via een 
scherm. Maar al tijdens de lockdown borrelden 
de ideeën voor verder gebruik van Zoom op. Toen 
het gebouw uiteindelijk weer open mocht, maar er 
maximaal dertig mensen in een zaal bijeen mochten 
komen, lagen de plannen voor duale lezingen, met 
publiek zowel in de zaal als thuis, dan ook al klaar.
Die duale lezingen kwamen er, maar eerlijk is 
eerlijk: ze bleken een technische uitdaging met 
de nodige haken en ogen. De ene keer een galm 
in de zaal, de andere keer geen geluid thuis: 

van de deelnemers werd aardig wat begrip voor 
technische onvolkomenheden gevraagd. Het kostte 
Ruud van Vliet, Wim Verseijden en Henk Hirs, de 
mensen achter de techniek, veel hoofdbrekens en 
enorm veel tijd, maar begin oktober leken alle 
problemen opgelost, al maakte de tweede lockdown 
het onmogelijk om dat meteen in praktijk uit te 
proberen.
Maar die tweede lockdown maakte ook duidelijk: 
Zoom hoort er inmiddels voor veel AG’ers helemaal 
bij. Binnen luttele dagen stroomde de Zoomagenda 
vol. Ook groepen die bij de eerste lockdown nog 
‘het einde van de lockdown’ hadden afgewacht, 
besloten toch maar online te gaan. Al wil het 
wandelen weer niet lukken en worden de borrels 
gemist, online is het AG gewoon open.

Runa Hellinga
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Toen in 1988 de eerste filosofiegroepen van het AG van start gingen, 
was Hans van den Berge, destijds als ingenieur werkzaam bij Philips, 
een van de eerste leden. Hij stond twee jaar voor zijn pensioen en wist: 
met techniek wilde hij zich daarna niet meer bezighouden. Hij had 
schrijfplannen en wilde meer gaan componeren. Filosofie leek hem een 
goede derde bezigheid.

“Als techneut had ik de wereld als 
vanzelfsprekend aangenomen. Maar met het 
ouder worden begon ik me af te vragen waarom 
wij met z’n allen bepaalde dingen zo doen, wat 
daarvan de lol is. En ik vroeg me af of filosofen 
daar antwoord op hadden”, verklaart hij zijn 
toenmalige interesse.
Hans had wel eens iets van Plato en Aristoteles 
gelezen, maar veel meer dan dat wist hij eigenlijk 
niet van filosofie. Tweeëndertig jaar later heeft 
hij een indrukwekkende boekenkast en een plank 
vol mappen waarin zijn en andermans bijdragen 
aan de filosofiegroepen en zijn eigen onderzoek 
op dat terrein terug te vinden zijn. En hij heeft 
één ding geleerd: de filosofie levert je geen kant 
en klare antwoorden, maar je leert er wel om 
relevante vragen te stellen. 
“En je leert welke vragen anderen hebben 
gesteld en de antwoorden die zij hebben 
gevonden, maar ook waar ze soms heel erg de 
mist in zijn gegaan”, meent hij, “Een man als 
Rousseau bijvoorbeeld, die op papier precies 
wist hoe je kinderen moest opvoeden, maar van 
de opvoeding van zijn eigen kinderen weinig 
terechtbracht.”

Het duurde volgens Hans even voor de 
filosofiegroepen hun vaste, huidige vorm hadden 
gevonden, waarbij de begeleider het boek of 
thema van de groep kiest, maar van de leden 

actieve deelname wordt verwacht. “Iedereen 
bereidt, alleen of samen met een ander, op zijn 
beurt een bijeenkomst voor met een uiteenzetting 
over de tekst die we voor die bijeenkomst moeten 
lezen. Die samenvatting krijg je twee weken voor 
de volgende bijeenkomst.”
Voor Hans blijft het daar vaak niet bij: “Als 
we een filosoof behandelen en de begeleider 
noemt namen van tijdgenoten trek ik die op het 
internet na en van de meest prominente, of de 
meest sympathieke, druk ik het hele artikel of 
de samenvatting af en sla die op in de map van 
dat jaar. Ik heb ook een paar maal een boek 
gekocht dat in dat jaar in een andere groep werd 
behandeld. Het heeft me de afgelopen 32 jaar 
een goed overzicht over de ontwikkeling van de 
filosofie gegeven”, zegt hij.

De eerste jaren volgde hij groepen van diverse 
begeleiders, waarbij de een hem meer aansprak 
dan de ander. De stijl van begeleiders kan erg 
verschillen, zegt hij: “Sommigen pakken de groep 
meer aan als een klassieke cursus, bij anderen 
is het veel meer een dialectisch discours waarin 
discussie wordt aangemoedigd.”
Aan die wisselende begeleiders kwam voor hem 
een einde toen zo’n 23 jaar geleden Fontys-docent 
Charles Vergeer een groep ging begeleiden. 
Diens aanpak en belezenheid spraken Hans zo 
aan dat hij zich sindsdien ieder jaar weer voor 

Filosofie

Leren om vragen te stellen
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diens groep inschrijft. “Ongeacht het 
onderwerp”, zegt hij, “Ik heb echt 
ontzettend veel van hem geleerd.”

In al die jaren kwamen Aristoteles en 
Plato, de eerste filosofen die hij ooit 
had gelezen, weer regelmatig voorbij, 
net trouwens als hun voorgangers, de 
presocratici. Al gaat het om filosofen 
die hun werk haast tweeëneenhalf 
millennium geleden schreven, ze blijven 
Hans boeien. “Hun principes komen in 
de moderne filosofie telkens weer terug 
en hun moraal speelt vandaag nog 
steeds een rol. Het is het fundament van 
onze huidige cultuur. Er was een tijd 
waarin de oorsprong van onze moraal 
op de bijbel terug werd gevoerd, maar 
die bijbelse moraal is een weerslag 
van de moraal van die tijd. Ik vind het 
heel interessant om te zien dat onze 
cultuur zo oud is, en ook hoe die zich 
ontwikkeld heeft en van generatie op 
generatie is doorgegeven.”

Maar het zijn zeker niet alleen de 
oude Grieken die hem boeien. Zijn 
halfjoodse moeder nam haar eigen leven 
op de dag dat de Duitsers Nederland 
binnenvielen. Met verbijstering hoorde 
hij hoe de gereformeerde dominee in de 
kerk die hij met zijn vader bezocht, kort 
daarop meende dat God nu ‘een andere 
overheid’ boven Nederland had gesteld 
en de gelovigen daar dus trouw aan 
moesten zijn. Voor de toen tienjarige 
jongen was dat het moment dat hij zijn 
geloof verloor. 
Sindsdien is hij atheïst en er is geen 
enkele filosoof die hem wat dat betreft 
op andere gedachten heeft gebracht. 
Maar hij is wel geboeid door de wijze 
waarop filosofen zich met religie 
bezighouden, Friedrich Nietzsche en 
Christopher Hitchens, die hem ieder op 
hun eigen wijze in zijn atheïsme hebben 
bevestigd. Daarnaast noemt hij Arthur 
Schopenhauer, die geen God nodig had 
en Baruch Spinoza voor wie God gelijk 
stond aan de natuur, maar ook Michel 

de Montaigne, een scepticus die desondanks diep gelovig 
katholiek bleef.

Ook de moderne filosofie interesseert hem, al valt hem op 
dat zijn interesse in bepaalde hedendaagse filosofen vaak 
alles te maken heeft met vraagstukken die op dat moment 
maatschappelijk spelen. Op dit moment is hij zeer onder de 
indruk van ‘Het grote wereldtoneel’ van Philipp Blom: “Hij 
beschrijft op indringende wijze nogmaals de klimaatramp, die 
momenteel door corona ondergesneeuwd dreigt te worden. Ik 
vind dat werk zowel filosofisch als literair een meesterwerk.”

Runa Hellinga
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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.

Nel van der Vliet-Vierveijzer

“Organiseren en improviseren: daarbij voel ik 
me helemaal in mijn element.” 

Het moet er al van jongsaf hebben ingezeten. 
Net als het reizen. Ze wordt in 1945 geboren 
in Amsterdam, maar woont als kind ook 
al in Tilburg (“Bij de nonnen deed ik mijn 
eerste communie”) en in Zaandam. Het 
gezin reist steeds haar vader achterna, die 
bij de brandweer werkt en nogal eens van 
standplaats verandert. Zo kan het gebeuren 
dat ze de mms in Amsterdam doet en korte 
tijd later in Bergen op Zoom woont, waar 
haar vader tot commandant is benoemd. 
Vanuit die plaats gaat ze op de 
personeelsafdeling van V&D in Roosendaal 
werken en een studie Personeelswerk bij de 
Katholieke Leergangen in Tilburg volgen. “Dat 
werk had ik na verloop van tijd wel gezien. 
Ik wilde onder het juk van mijn behoudende 
ouders uit, de wijde wereld in.” 
Een personeelsadvertentie van de Zuid-
Europa Stichting komt als geroepen: het is 
in die tijd de enige Nederlandse organisatie 
die intercontinentale reizen verzorgt. Nel 
wordt - tot grote schrik van haar moeder 
- aangenomen als reisleidster, voor een 
maandloon van 300 gulden. Nel: “Mocht het 
mislukken, dan waren die reizen toch mooi 
meegenomen.” 

Reizen 
Maar het werd een succes. “Tot mijn stomme 
verbazing werd ik, zonder enige ervaring, 
naar Mexico gestuurd. Daarna volgden 
er nog tal van reizen: door Mexico, maar 
ook de Verenigde Staten, Suriname en de 
Antillen, en cruises met de oude ‘Nieuw 
Amsterdam’. Ik was lekker ver van huis en 
aangewezen op mijn eigen verantwoording.”
“Mijn werk bestond vooral uit organiseren 

portret van Nel gemaakt door haar broer

en improviseren. Wat moet je bijvoorbeeld als je met een 
groep reizigers ergens in Mexico staat te wachten op een 
bus die niet komt vanwege een busstaking? Of als een 
vliegtuig niet blijkt te kunnen vertrekken?” 
“Twee jaar heb ik uit de koffer geleefd. Eén groot avontuur. 
Soms had ik voor een ton aan cheques in mijn tas. Plus nog 
6000 dollar als cash. Dat ik dat gedurfd heb ... Maar ik 
begon mijn vriendenkring te missen.”
Ze keert terug bij V&D, dat net met reisbureaus is begonnen 
en haar als manager voor Brabant aanstelt. “Later begon 
het hoofdkantoor in Amsterdam aan me te trekken.”
Terwijl ze daar werkt, ontmoet ze Floor Smit Sibinga, een 
gescheiden Philipsman die in Geldrop woont. “Zo had ik 
begin jaren ‘80 ineens een gezin met twee kinderen.” 
Nel kan aan de slag bij het reisbureau van Peter Effting 
in Eindhoven, een topper in de reiswereld, waar ze 25 
jaar werkt. Met als leuke bijkomstigheid dat ze elk jaar 
de mogelijkheid krijgt veel en verre reizen te maken. Haar 
hobby is reizen en blijft reizen. “Zo heb ik vrijwel de hele 
wereld leren kennen. Alleen Antartica staat nog op mijn 
bucketlist. Reizen geeft heerlijke herinneringen, waar je je 
leven lang op kunt teren.”
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Reisleidster bij de opgraving van Chichenitza in Mexico.

Academisch Genootschap
35 jaar oud, meldt Nel zich in 1980 aan als lid van 
het AG. Dat gebeurt op hevig aandringen van een 
vriend van haar man. Het zou de carrière van Floor 
bij Philips bepaald geen kwaad doen, zo was de 
veronderstelling.
Nel heeft haar bedenkingen tegen de 
‘oudeballenclub’, maar kwijt zich manmoedig van 

haar taak als consumabel. Sindsdien staat een groot 
deel van haar leven in het teken van het AG. 
Ze krijgt een rol toebedeeld in Intercom, de 
toenmalige sociëteitscommissie. Samen met de 
exploitant, ‘meneer Roelofsen’, regelt zij het eten en 
drinken in de sociëteit. Een niet onbelangrijke functie. 
Zo was zij het die in de jaren ‘80 de familie Koppen 
aantrok als opvolger van ‘meneer Roelofsen’. Nel: 
“Ik heb alle lof voor de familie Koppen. Ze doet 
ontzaglijk veel voor de vereniging. Dat heeft helaas 
niet iedereen in de gaten.”

Haar eigen rol wordt ook steeds belangrijker. Op 
verzoek van voorzitter Piet Viets buigt ze zich over 
de vraag hoe het AG nieuw leven ingeblazen kan 
worden. Nel is van het ‘niet lullen, maar poetsen’. 
Ze pakt de uitdaging stevig aan. Ze zorgt o.a. 
voor nieuwe impulsen voor de ledenborrel en de 
bijbehorende maaltijd. “Het AG kwam weer op de 
kaart te staan, het oubollige ging eraf. Daar heb ik 
een behoorlijk aandeel in gehad.”
Liesbeth Schreuder, sinds 1986 lid, kan daarvan 

getuigen. In die tijd werd een groep jongeren lid van 
het AG. Zij noemden zich Trait d’Union. “Nel zorgde 
dat de weg werd vrij gemaakt voor activiteiten 
die aansloten bij de behoefte van jongeren. Ze 
fungeerde als een soort stormram. Berucht waren 
de zogenaamde buitenschoolse activiteiten, 
zoals tennissen, zweefvliegen, golfdagen, karten, 
boogschieten. Maar ook de dansles in de grote zaal, 
de excursies op zaterdag en de eigen lezingencycli. 
Kritiek op deze ontwikkeling werd door haar vurig 
bestreden. De verbindende rol die zij gespeeld heeft, 
was cruciaal.”
Floor overlijdt in 1994. Acht jaar gaat ze alleen 
door het leven. Het weerhoudt haar er niet van om  
wereldreizen te blijven maken. Zo trekt ze vier keer 
in haar uppie door Australië en het Verre Oosten en 
maakt ze een reis met de Transsiberië Express.

Leven
Ook met Jaap van der Vliet, haar tweede echtgenoot, 
maakt Nel nog grote reizen, ondanks dat bij hem een 
jaar na hun bruiloft prostaatkanker wordt vastgesteld. 
Op den duur hebben ze het echter helemaal gehad 
met het reizen. Ze kopen een huisje op Texel, waar ze 
nog tien jaar plezier van hebben. 
In 2012 overlijdt Jaap, die net als Floor dertien jaar 
ouder was dan Nel. “We hebben zijn tachtigste 
verjaardag nog groots gevierd op Texel. Je weet door 
het leeftijdsverschil dat de kans groot is dat je alleen 
achterblijft. Ik heb een verdomd leuk leven gehad.  
Als ik morgen omval, kan ik daar helemaal vrede  
mee hebben.”  

Inmiddels al veertig jaar legt ze haar ziel en zaligheid 
in het AG, onder meer gedurende twee periodes als 
bestuurslid, als voorzitter van de sociëteitscommissie 
en de excursiecommissie, als lid van meerdere 
lustrumcommissies en als coördinator van Nieuwe-
Ledentafels. Voor het bestuur alle reden om haar 
onlangs te benoemen tot honorair lid. 
Haar meest recente grote klus is het voorzitterschap 
van de lustrumcommissie ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan geweest. Twee jaar heeft de 
commissie zich onder haar leiding uitgesloofd om 
een mooi programma voor het lustrumjaar 2020 op 
te stellen. Het is ook nogal wat: een vereniging die 
75 jaar bestaat. Toevallig net zo lang als Nel op de 
aarde rondsjouwt. In maart van dit jaar, kort voor de 
feestelijke opening van de jubileumactiviteiten, haalt 
het coronavirus vrijwel alle mooie plannen onderuit. 
“A disaster”, verzucht Nel. Maar ook: “Niemand kan 
er wat aan doen. Klaar.”  
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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 

• 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

Voordelen van het AG-lidmaatschap


