NIEUWSBRIEF - JULI 2016

INHOUD:
1. Van de voorzitter : verbouwing,
nieuwe activiteiten.
2. Maatschappij en Moreel
Leiderschap
3. Zomerprogramma
4. Najaarsprogramma OpenBoek
5. Door leden voor leden :
een gedicht van Alberto Caeiro
6. Overzicht
zondagmorgenbijeenkomsten
tot eind december 2016

1.

VAN DE VOORZITTER

Voor u ligt het zomer- en najaarsprogramma 2016 van De Nieuwe Kring.
Naast een aantal interessante OpenBoek lezingen treft u ook een nieuwe activiteit:
de lezingencyclus "Maatschappij en Moreel leiderschap", bestaande uit vijf lezingen waarin
dit thema van verschillende kanten wordt belicht.
De verbouwing en de herinrichting van ons gebouw is afgerond. De bovenwoning is geheel
gerenoveerd en opnieuw verhuurd; de benedenverdieping is beter toegankelijk gemaakt
voor mindervalide bezoekers en er is een invalidentoilet ingericht. Daardoor fungeert ons
gebouw nu op maandagen en vrijdagen als ontmoetingscentrum voor senioren in het kader
van "Thuis bij Mendlik", een initiatief van De Nieuwe Kring en Home Instead Thuisservices.

2.

MAATSCHAPPIJ EN MOREEL LEIDERSCHAP

Onder deze titel zal dit najaar een lezingencyclus worden gehouden in De Nieuwe Kring.
Onze maatschappij is internationaal in een roerige fase terecht gekomen. Tal van onzekerheden
bepalen de kwaliteit van ons leven op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied.
Het vluchtelingenprobleem is veelomvattend, de relatie tussen oost en west op ons Europees
continent staat onder grote druk, evenals de verhoudingen binnen het Europa van de 28.
Wat betekent het om de spanningen met onze Oost-Europese buurlanden te zien oplopen? Is er nog
sprake van moreel leiderschap dat op het brede vertrouwen van ons allen zou moeten kunnen
rekenen of moeten we leren omgaan met het gebrek hieraan?
In een vijftal lezingen onder de titel “Maatschappij en moreel leiderschap” zal deze centrale titel
steeds vanuit een andere invalshoek worden ingeleid door deskundigen.
De cyclus waarvoor u zich kunt aanmelden is als volgt samengesteld :

8 september

Benaderd vanuit de
wetenschap

Dr Meindert Fennema
emeritus hoogleraar politicologie, columnist

22 september

Benaderd vanuit de
theologie

Ds Sybout van der Meer
emeritus predikant

4 oktober

Benaderd vanuit het
openbaar bestuur

Mr Bernt Schneiders, thans nog burgemeester
van Haarlem en Bloemendaal, voorzitter
Vereniging van Burgemeesters

13 oktober

Benaderd vanuit het
bedrijfsleven

Mr Frederik de Neree, verbonden aan
Goldman Sachs te Londen

25 oktober

Benaderd vanuit de
problematiek van het
klimaatbeleid

Drs Ed Nijpels, o.a. kroonlid SER, voorzitter
borgingscommissie energieakkoord

Locatie :

De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout

Zaal open :
Aanvang :
Einde :

19.30 uur
20.00 uur
22.00 uur

De algehele organisatie en de gespreksleiding is in handen van Rob van der Heijden.
Kosten :

Voor de gehele cyclus € 40,- (voor leden van De Nieuwe Kring € 30,-)
per lezing
€ 10,- (voor leden van De Nieuwe Kring € 7,50)

U kunt zich telefonisch aanmelden op nummer 06 1639 6446 of door overmaking van het
bedrag op NL62 ABNA 0433535318 t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van "Moreel
Leiderschap". Aanmelden is gewenst.

3.

ZOMERPROGRAMMA - HET BOEK RUTH

Het boek Ruth heeft en bijzondere positie in het Oude Testament. Zowel in de Joodse als
in de Christelijke traditie speelt het een speciale rol. Deze zomer komt dit boek aan de orde
in twee Zondagmorgenbijeenkomsten:
Zondag 31 juli

10:30

Zondag 14 augustus 10:30

"Het boek Ruth - de tekst"
"Het boek Ruth - in beeld gebracht"

Op 31 juli zullen wij gezamenlijk het boek "Ruth" lezen; Titia Krudop zal de discussie leiden
zodat de verschillende lagen in het verhaal van Ruth aan de orde komen.
Op 14 augustus zal zij toelichten hoe verschillende kunstenaars in de loop der eeuwen dit
verhaal in beeld hebben gebracht.

4.

NAJAARSPROGRAMMA - OPENBOEK LEZINGEN

Alle OpenBoek lezingen vinden plaats in de Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout.
Zaal open (voor een glaasje)
Begin van de lezing

17.00 uur
17.30 uur

Gemeenschappelijke maaltijd na afloop van de lezingen (voor wie zich daarvoor tevoren
hebben aangemeld) van
18.45-20.00 uur.
Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing telefonisch bij René Stouthamer op 06 1639 6446 of door overmaking van het bedrag op
NL62 ABNA 0433 535 318 t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van "OpenBoek" en de datum.

Leden genieten voorrang voor de maaltijd, wanneer zij zich ten minste een week voor de dag
van de lezing opgeven.
Kosten:

Lezing
Maaltijd

€ 6,50 voor leden en € 10, - voor niet-leden;
€ 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

Woensdag 14 september
Rob Driessen houdt een lezing over: "De meerwaarde van kennis en onderzoek".
(De functie van de expert in de kunstmarkt)
Deze voordracht gaat over de belangrijke rol die authenticiteit en herkomst spelen in de
kunstmarkt. Gedegen onderzoek kan een belangrijke meerwaarde geven aan een
kunstvoorwerp, zowel in kunsthistorisch als commercieel opzicht. Het werk van experts op
het gebied van kunst en antiek gaat echter vaak schuil achter een waas van
geheimzinnigheid. Rob vertelt over zijn ervaringen met interdisciplinair onderzoek naar de
herkomst en achtergrond van objecten.
Rob Driessen (Aalten, 1970) is kunsthistoricus en gecertificeerd registertaxateur,
gespecialiseerd in toegepaste kunst en design vanaf 1860. Hij leidde jarenlang de afdeling
20th century decorative art & design bij het internationale veilinghuis Sotheby’s en vestigde
zich in 2007 als zelfstandig taxateur, adviseur en makelaar. Rob adviseert bezitters en kopers
van kunstvoorwerpen over de achtergrond en de waarde van kunstvoorwerpen en begeleidt
aan- en verkopen. Ook maakt hij deel uit van het specialistenteam van het bekende
AVROTROS programma 'Tussen Kunst & Kitsch'.
U wordt van harte uitgenodigd een object uit eigen bezit mee te nemen en ter beoordeling
voor te leggen aan Rob Driessen. Denk hierbij aan glas, aardewerk, metaalwerk en andere
toegepaste kunst uit de periode omstreeks 1900 tot nu (Jugendstil, Art Deco, naoorlogs
design). Meubelen, lampen en andere niet moeilijk te verplaatsen objecten kunt u
desgewenst aan de hand van een foto laten beoordelen.

Woensdag 19 oktober
Harry Knipschild geeft een lezing over: “Herman Willem Daendels" (1762-1818)
Daendels speelde een belangrijke rol in het tijdperk van de Franse Revolutie. Hij werd geboren in het
Gelderse Hattem. Na een studie rechten wierp hij zich op als patriot en verzette zich tegen de
toenemende macht van stadhouder Willem V.
Daendels moest met zijn bruid in 1787 vluchten naar Frankrijk. Een paar jaar later trok hij als Frans
generaal onze regio binnen. Nu was het de beurt aan Willem V om naar Engeland te vluchten
In de Bataafse Republiek (vanaf 1795) trad Daendels op als hoogste Nederlandse militair. In 1798
pleegde hij tweemaal een staatsgreep. In 1807 stuurde koning Lodewijk Napoleon hem naar Indië om
er de Franse belangen te behartigen. Koning Willem I zond hem in 1815 naar Elmina op de kust van
Afrika, waar hij door ziekte om het leven kwam.
Historicus Harry Knipschild heeft in Franse archieven onderzoek gedaan naar het optreden van deze
bijzondere man, die geschiedenis maakte met de aanleg van de Grote Postweg in wat nu Indonesië
is. Tijdens de lezing zal hij een nieuwe en internationale kijk op Herman Willem Daendels
presenteren”.

Woensdag 9 november
Sabine Lichtenstein geeft een lezing met muziek over: SCHUBERT
Schubert was een romanticus. In zijn geval betekent dat een verbondenheid met het dolen
en de dood, maar ook een hang naar vrijheid. Die hang uitte zich in een individualistische
muzikale interpretatie van gedichten, een eigengereide omgang met religieuze dogma’s en
een kritische politieke houding.
Dr. Sabine Lichtenstein, musicologe en bekend o.a. van concerttoelichtingen in de
Philharmonie te Haarlem, bespreekt deze eigenschappen van Schubert en hun weerslag in
zijn muziek. Zij doet dat met veel klinkende voorbeelden, aansprekende visuele illustraties
en komische zowel als ontroerende weetjes.

Woensdag 7 december
Uta Schützendorf geeft een lezing over: Faust in de Duitse Literatuur
De lezing zal gaan over het Faust-motief in de Duitse literatuur. Uta Schützendorf gaat eerst
terug naar de bron, de historische Dr. Faust, die rond 1540 een beroemde astroloog,
medicus en magiër was. Hij overleed naar aanleiding van een mislukt alchimistisch
experiment. Dit werd al snel geduid als ‘des duivels’.
Verschillende schrijvers lieten zich vervolgens inspireren door de verhalen en legendes over
deze beruchte man, die een pact met de duivel gesloten zou hebben. In de verlichting
ontstaat een positieve waardering voor de drang naar kennis van de wetenschapper Faust.
Het hoogtepunt hiervan vormt de Faust van Goethe, het meest opgevoerde Duitse
toneelstuk ooit. Goethes Faust wil weten ‘was die Welt im Innersten zusammenhält’.
Zowel Goethes Faust als het Faust-motief in het algemeen inspireerden weer vele andere
schrijvers, zoals Paul Valéry, Boelgakov, Pessoa en Havel, en ook componisten, zoals
Schubert, Berlioz, Gounod, Wagner, Schnittke en zelfs Frank Zappa. Het Faust-thema
behoort tot de meest voorkomende thema’s in de Europese literatuur sinds de
middeleeuwen. De met name door Duitsland veroorzaakte verschrikkingen van de 20 ste
eeuw gaven aanleiding tot weer nieuwe interpretaties.
Uta Schützendorf gaat in op de vraag in hoeverre het Faust-motief als een typisch Duits
fenomeen kan worden beschouwd en zal daarbij tenslotte ingaan op de wijze waarop in de
romans van Heinrich Mann, Klaus Mann en Thomas Mann dit motief gestalte is gegeven.
Uta Schützendorf is docente Duits aan het Ignatius Gymnasium te Amsterdam en verzorgt
daarnaast al vele jaren lezingen en cursussen op het gebied van Duitse literatuur en
cultuurgeschiedenis, zoals o.a. over de romans van Thomas Mann.

5.

DOOR LEDEN VOOR LEDEN

Dit is een rubriek in de Nieuwsbrief waaraan u allemaal kunt mee doen!
Het gedicht "Er is metafysica genoeg in denken aan niets" is gedicht V uit de dichtbundel
"De Hoeder van Kudden" van Alberto Caeiro, het belangrijkste heteroniem van de Portugese
dichter Fernando Pessoa (1888 - 1935). Het is ingezonden door ons lid Edo Jonker.
Er is metafysica genoeg in denken aan niets
Wat ik denk van de wereld?
Weet ik veel wat ik van de wereld denk!
Als ik ziek werd zou ik daaraan denken.
Welk idee heb ik over de dingen?
Welke mening heb ik omtrent de oorzaak en gevolgen?
Wat heb ik tot nu bespiegeld over God, de ziel,
Over de schepping van de Wereld?
Ik weet niet. Voor mij is daaraan denken de ogen sluiten
En niet denken. Het is de gordijnen dichtdoen
Van mijn raam (dat geen gordijnen heeft).
Het mysterie der dingen? Weet ik veel wat mysterie is!
Het enige mysterie is dat er zijn die denken over het
mysterie.
Wie in de zon staat en de ogen sluit,
Begint met niet te weten wat de zon is
En heel veel dingen te denken vol van warmte.
Maar dan opent hij de ogen en hij ziet de zon,
En kan al nergens meer aan denken,
Want het zonlicht is meer waard dan de gedachten
Van alle filosofen en van alle dichters.
Het zonlicht weet niet wat het doet
En daarom faalt het niet en is het gemeengoed en goed.
Metafysica? Welke metafysica hebben die bomen?
Die van groen zijn en gekruind en takken hebben
En van vruchten geven op hun tijd, iets waar we niet bij
stilstaan,
Wij, die niet bij machte zijn ze echt te zien.
Maar welke metafysica is beter dan de hunne,
Die van niet weten waartoe ze leven
Noch weten dat ze het niet weten?
'Innerlijke constitutie der dingen'...
'Innerlijke zin van het Heelal'...
Dit alles is onecht, dit alles wil niets zeggen.
Het is ongelooflijk dat men denken kan aan dat soort
dingen,
Het is als denken aan redenen en bedoelingen
Wanneer het eerste ochtendlicht straalt, en langs de
rand der bomen
Een zacht en glanzend goud de duisternis verdrijft.
Denken aan de innerlijke zin der dingen
Is overtollig, zoals denken aan gezondheid
Of als een glas water dragen naar het water van de bron.

De enige innerlijke zin der dingen
Is dat ze geen enkele innerlijke zin hebben.
Ik geloof niet in God omdat ik hem nooit heb gezien.
Als hij zou willen dat ik in hem geloofde,
Zou ongetwijfeld met mij komen praten
En mijn kamer binnenstappen
En mij zeggen, Hier ben ik!
(Dit klinkt misschien lachwekkend in de oren
Van wie, niet wetende wat kijken naar de dingen is,
Ook niet begrijpt degene die erover spreekt
Op de manier van spreken die het waarlijk zien die
dingen leert.)
Maar als God de bloemen en bomen is,
De bergen en de zon en maanlicht,
Dan geloof ik in hem,
Dan geloof ik in hem op ieder uur,
En heel mijn leven is één gebed en is één mis,
En een communie met de ogen en door de oren.
Maar als God de bloemen en de bomen is,
De bergen en het maanlicht en de zon,
Waarom dan noem ik hem God?
Ik noem hem bloemen en bomen en bergen en zon en
maanlicht;
Want als hij, opdat ik hem zou zien,
Zich zon gemaakt heeft en maanlicht en bloemen en
bomen en bergen,
Als hij mij verschijnt zijnde bomen en bergen
En maanlicht en zon en bloemen,
Dan is het omdat hij wil dat ik hem ken
Als bomen en bergen en bloemen en maanlicht en zon.
En daarom gehoorzaam ik hem
(Wat meer weet ik van God dan God van zichzelf?),
Ik gehoorzaam hem door te leven, spontaan,
Als wie de ogen openslaat en ziet,
En ik noem hem maanlicht en zon en bloemen en
bomen en bergen,
En ik heb hem lief zonder aan hem te denken,
En ik denk mij hem door te zien en te horen,
En ik ga met hem op ieder uur.

(Vertaling August Willemsen)

6.

ZONDAGMORGENBIJEENKOMSTEN tot eind 2016

De zondagmorgenbijeenkomsten beginnen (tenzij anders vermeld) om 10:30 uur in het
gebouw van De Nieuwe Kring aan de Oscar Mendliklaan 3 te Aerdenhout.
Na afloop is er gelegenheid van gedachten te wisselen bij een kopje koffie.

28 augustus

De heer M. van Hoogstraten, Dg

11 september

Ds A. Mak, PKN

25 september

mevrouw ds C.C.S. du Croo-de Jongh, Rem

9 oktober

"Sprak God Hebreeuws?" mevrouw drs Karin Daalderop

23 oktober

Ds E. Cossee, Rem

13 november

mevrouw Ds R.M.M. Hoogewoud-Verschoor, Dg

27 november

Ds S. van der Meer

6 december 15.30

Adventsvesper, mevrouw Ds I L. Tan, Rem

25 december

Kerstdienst,

mevrouw Ds I L. Tan, Rem
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VOOR ALLE ACTUELE INFORMATIE VOLG ONS OP DE WEBSITE :

Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout

www.denieuwekring.nu

