NIEUWSBRIEF NAZOMER –HERFST 2015

INHOUD:

1. Van de voorzitter : obligatie uitgifte, verbouwing
2. Najaarsprogramma OpenBoek
3. Cursus Jona Lendering : Relatie tussen de Islamitische Wereld en het MiddenOosten.
4. Door leden voor leden : een gedicht van Corine Wepster
5. Overzicht zondagmorgenbijeenkomsten tot eind december 2015

1.

VAN DE VOORZITTER

Voor u ligt het najaarsprogramma van De Nieuwe Kring.
Zoals u van ons gewend bent bevat het weer een aantal uiteenlopende onderwerpen, zodat
er voor ieder van u wel iets van uw gading bij is.
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van onze
toekomstplannen. In de ledenvergadering van juni is besloten ons gebouw beter geschikt te
maken voor de huidige en toekomstige activiteiten van De Nieuwe Kring, zodat het in de
toekomst ook als ontmoetingscentrum kan gaan functioneren. De verbouwing zal eind
september worden uitgevoerd en behelst onder meer het toegankelijk maken van het toilet
voor minder valide bezoekers.
Vanaf deze plaats wil het bestuur alle leden en belangstellenden die, hetzij met een
schenking hetzij via de aankoop van een premie-obligatie, hebben bijgedragen om deze
verbouwing financieel mogelijk te maken nogmaals bedanken. Er zijn nog enkele premieobligaties beschikbaar; mocht u alsnog een bijdrage willen leveren, dan kunt u zich hiervoor
tot eind september wenden tot het bestuur.
Het in gebruik nemen van het vernieuwde gebouw zal natuurlijk gepaard zal gaan met enige
feestelijkheden. Daarover zult u begin oktober in de volgende "Nieuwsbrief Special" meer
kunnen lezen, waarbij we ook dieper zullen ingaan op de toekomstige ontwikkelingen en de
uitbreiding van de activiteiten van De Nieuwe Kring.

2.

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 bij
Hanneke van der Heijden, email: kring.penningmeester@ziggo.nl of telefonisch 0616396446.
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 16 september
Dr. Jona Lendering :
Relatie tussen de Islamitische Wereld en het Midden-Oosten.

De gewelddadige en grootschalige conflicten tussen moslims in het Midden-Oosten
bevestigen alles wat westerlingen denken te weten over het gewelddadige karakter van die
regio. We kunnen moeiteloos een geschiedenis schrijven over de wijze waarop Europeanen
"de" oosterling hebben getypeerd als een barbaarse, opvliegende, religieuze fanaat. Zo'n
geschiedenis zou kunnen beginnen bij de Slag bij Marathon en kunnen doorlopen tot op de
dag van vandaag. Jona Lendering, de auteur van Vergeten erfenis, zal dat verhaal vertellen in
deze Open Boek-lezing.

Deze lezing vormt tevens de inleiding tot drie andere bijeenkomsten over de
relatie tussen de islamitische wereld en het Midden-Oosten, waarop als cursus
ingeschreven kan worden (zie deze nieuwsbrief onder 3).
Woensdag 7 oktober
Drs. Rosalie de Wildt over “De leeggelopen ballon”

De Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941) schreef zijn laatste grote werk Les deux
sources de la morale et de la religion (1932) aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.
Hij vroeg zich in dit werk af of het voor de mensheid niet hoog tijd was om haar bestaan te
vereenvoudigen “met evenveel hartstocht als ze aangewend had om het ingewikkeld te
maken”. Zou het mogelijk zijn onze weerbarstige planeet opnieuw in te richten? Wat heeft
Bergsons pleidooi voor de eenvoud ons nu, bijna een eeuw later, te zeggen?

Donderdag 15 oktober

Let op: voor één maal op donderdag !

Prof. Dr. Paul J. Scheffer

Paul Scheffer is hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg, tevens auteur,
o.a. van “Land van aankomst” (standaardwerk over migratie) en “Alles doet mee aan de
werkelijkheid”(levensgeschiedenis van zijn grootvader, de filosoof Herman Wolf), tevens
columnist in dagblad en in televisieprogramma’s als Buitenhof, geeft een inleiding over een
nader bekend te maken actueel onderwerp.

Woensdag 11 november
Hillebrand de Lange geeft een lezing over “de geschiedenis van Heemstede”

Heemstede kende al zijn buitenplaatsen voor de rijke Amsterdamse kooplieden in de 17de
en 18de eeuw maar pas met de industrialisatie en de trek van de rijke burgerij en de
kolonialen uit de stad naar de forensenplaatsen kwam Heemstede tot bloei. De spreker leidt
ons vanaf de Middeleeuwen (in 1245 krijgt Haarlem van de Hollandse graaf Willem II
stadsrechten), via Adriaen Pauw een machtig en vooruitziend man in zijn tijd (hij koopt in
1620 de Heerlijkheid Heemstede) en via Burgemeester David Eliza van Lennep, die van 1891
tot 1916 burgemeester van Heemstede was (onder hem werd een nieuw raadhuis gebouwd
en werd Groenendaal aangekocht) en via vele uitbreidingsplannen en bouwprojecten in een
boeiende vertelling naar de nieuwe tijd. U herkent aan de getoonde foto’s en plattegronden
wellicht waar Uw voorouders woonden.
Hillebrand studeerde filosofie en geschiedenis en was 39 jaar leraar op het Hageveld o.a. in
de vakken geschiedenis, latijn en klassieke culturele vorming.

Woensdag 25 november
Dr Hans Smolenaars geeft een lezing over :
Lucretius in context: over goden en atomen, de dood en het menselijk geluk

De Romeinse dichter Titus Lucretius Carus (ca 94-55 v.Chr.) bewerkte in zijn leerdicht ‘De
Natuur van de Dingen’ (De rerum natura) de filosofie van de Griekse filosoof Epicurus (341271 v.Chr.) tot fascinerende poëzie. Tegen de filosofie van Plato, van Aristoteles en de Stoa,
betoogde Epicurus dat er niets anders bestaat dan atomen en lege ruimte, dat goden - zo zij
al bestaan - geen enkele invloed hebben op ons leven, en dat ons bestaan definitief eindigt
met onze dood. Het Latijnse leerdicht van Lucretius is onze belangrijkste bron van kennis van
Epicurus' filosofie. Ook bij hem staat de atomistische fysica in dienst van een hoger doel: het
geluk van de mens, wanneer deze vrij is van angst voor straffende goden en een dreigend
hiernamaals. Ook donder en bliksem, de diepte in een spiegel, en dromen en hartstochten,
worden daarom door Lucretius rationeel verklaard. Vanuit evolutionair perspectief beschrijft
hij ook de cultuurgeschiedenis van de mens: de uitvinding van taal, liefde en sociaal gedrag
behoren tot de hoogtepunten van zijn leerdicht.
Epicurus en zijn aanhangers zitten in de Hel van Dante, maar al eerder werd Lucretius fel en
onheus bestreden door de Kerkvaders. Grote invloed heeft zijn gedicht gehad op de
ontwikkeling van het rationele denken in de 16e en 17e eeuw, ondanks het verzet van de
Kerk; zo werd Giordano Bruno in 1600 verbrand wegens zijn epicureïsche opvattingen.
In deze lezing worden enkele sleutelpassages uit De rerum natura in vertaling behandeld en
geplaatst in de context van hun tijd.
Literatuur : Volledige vertaling met Latijnse tekst: P.H. Schrijvers Lucretius. De natuur van de
dingen, Historische Uitgeverij 2008 (€49.95)
Dr J.J.L. Smolenaars was tot zijn pensionering hoofddocent Klassiek Latijn aan de UvA. Hij
publiceerde vooral over Lucretius, Vergilius, Ovidius, Seneca en Statius. Hij verzorgt nu
cursussen voor HOVO-Leiden en is voorzitter van het Klassiek Verbond. Daarnaast
organiseert en begeleidt hij reizen naar de landen rond de Middellandse zee. Voor
informatie: www. AntiekToerisme.nl

Woensdag 9 december
Helga Salemon geeft een lezing over “de actuele situatie in Rusland”

Door het Oekraïneconflict is Rusland weer helemaal terug op het wereldtoneel. Daarmee is
het niet alleen voor de VS maar ook voor Europa en Nederland een hoofdpijndossier. In deze
lezing gaat Ruslanddeskundige Helga Salemon in op de nieuwste ontwikkelingen in wat wel
de nieuwe Koude Oorlog wordt genoemd. Most is het Russische woord voor brug, vandaar
de naam van het vertaal- en onderzoeksbureau: Most Translation & Research Russia,
waarvan zij oprichtster is. Helga Salemon houdt zich al van jongs af aan bezig met de
Russische taal en cultuur en is ook nu nog regelmatig in Rusland. Samen met een team van
ervaren tolken en vertalers helpt zij met het leggen van contacten in Rusland. Zij wordt ook
in televisieprogramma’s gevraagd haar visie op de ontwikkelingen in Rusland te geven.

3.

BIJZONDERE CURSUS op zaterdag of zondag, inclusief lunch !

Relatie tussen de Islamitische Wereld
en het Midden-Oosten.
NIEUW :
Van 11.00 uur tot 13.30 uur inclusief lunch.

Zie hierboven de aankondiging van de OpenBoeklezing van Jona Lendering op 16
september, die een algemene inleiding op deze cursus vormt.
Lendering zal op zondag 15 november spreken over het omgekeerde beeld:
hoe moslims in de loop der tijden hebben gekeken naar het westen. Daarin zal hij
speciaal ingaan op de Libanese journalist Samir Kassir, die met zijn bloed betaalde
voor zijn scherpe analyses en aan de wieg stond van de Arabische Lente.
De volgende spreker is, op zaterdag 21 november, Richard Kroes, de notulist en
verslaglegger van de Rotterdamse stadsgesprekken over de islam in het westen. Hij
vertelt over de Kruistochten, die voor velen nog steeds hét definiërende moment zijn
in de geschiedenis van de wederzijdse betrekking. Daarbij komen ook de momenten
van samenwerking tussen de betrokken partijen aan de orde.
De laatste is kunsthistoricus Thijs Gerbrandy, die op zondag 29 november zal
spreken over de invloed van het oosten op de westerse kunst en, omgekeerd, hoe
westerse kunstenaars het oosten verbeeldden.
Deze drie bijeenkomsten zullen beginnen om 11.00uur en duren tot twaalf uur,
waarna een onderbreking voor een gezamenlijk broodje met soep. Daarna wordt de
lezing voortgezet tot 13.30 uur, waarbij ook veel inbreng van de deelnemers aan de
cursus verwacht wordt. Het bestuur van De Nieuwe Kring hoopt hiermee te bereiken
dat haar leden in verenigingsverband bereidheid tonen in een zo actueel debat een
steentje bij te dragen.
Deelneming aan de cursus van 3 sessies (inclusief lunch) kost voor leden € 60.-, voor
niet-leden € 100.-. Het doorgaan van de cursus is afhankelijk van voldoende
inschrijvingen. Uiterlijk 15 oktober 2015 wordt bekend gemaakt of de cursus
doorgaat.
U kunt zich nu al voor de cursus opgeven door het verschuldigde bedrag over te
maken op bankrekeningnummer (IBAN) NL62ABNA0433535318 ten name van De
Nieuwe Kring te Aerdenhout onder vermelding van cursus Jona Lendering c.s.

4.

DOOR LEDEN VOOR LEDEN

Een rubriek in de Nieuwsbrief waaraan u allemaal kunt mee doen!
Ons lid Corine Wepster schreef enige tijd geleden een ontroerend gedicht en maakt ons
deelgenoot van haar gedachten:

De inmendige wens
een ingehouden zucht
stilt mij
regen ruist in groen
grijze lucht
blad glimt
kiezel knarst
mijn adem
op de wind
binnenin
roert zich
een inmendige wens
binnenin
verlang ik
voorbij elke grens
een paradijslijk weten
ligt in ieder mens
een heimwee
naar thuiskomst
is de inmendige wens.

5.

ZONDAGMORGENBIJEENKOMSTEN tot eind 2015

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.

13 september

Joodse Geloofsbeleving in de huidige tijd
Lezing door Drs Gemma Kwantes

27 september

mevrouw ds. L.C.M. Blomjous-de Buy Wenniger

11 oktober

ds. J.F. Goud

25 oktober

mevrouw ds. L.C.M. Blomjous-de Buy Wenniger

8 november

ds. A. Mak

22 november

ds. E. Cossee

6 december 15.30

Adventsvesper, nadere informatie volgt binnenkort

25 december Kerstmis

mevrouw ds. I. Leng Tan

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

VOOR ALLE ACTUELE INFORMATIE VOLG ONS OP DE WEBSITE :

Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout
www.denieuwekring.nu

