NIEUWSBRIEF - Oktober 2019

INHOUD:
1. Van de Voorzitter
2. Samengaan met de
Kennemer Vrienden
3. OpenBoek programma
4. Kennemer
Vriendenlezingen
5. Sociëteit Aerdenhout
6. Zondagmorgenbijeenkomsten

1.

Van de Voorzitter

In juni van dit jaar is Edo Jonker afgetreden als lid van het bestuur van De Nieuwe Kring.
Namens de vereniging wil het bestuur Edo ook langs deze weg bedanken voor alles wat hij in de
afgelopen 14 jaar voor De Nieuwe Kring heeft gedaan.
In zijn plaats is René Reeuwijk tot het bestuur toegetreden. Dit markeert het samengaan van De
Nieuwe Kring met de Kennemer VriendenKring, waartoe de algemene leden-vergaderingen van
beide verenigingen in de loop van dit jaar hebben besloten.
Hierbij wil ik dan ook alle leden van de Kennemer VriendenKring van harte welkom heten!
Daarnaast treft u natuurlijk het gebruikelijke overzicht van de OpenBoek lezingen en de
zondagmorgenbijeenkomsten voor de komende drie maanden aan.
Tenslotte leest u een overzicht van de zondagmorgenbijeenkomsten.

2. Samengaan met de Kennemer VriendenKring
Al enige jaren worden de Kennemer VriendenKring en De Nieuwe Kring geconfronteerd met een
terugloop in het aantal leden. Ook kampen beide verenigingen met een tekort aan bestuursleden.
Het zal dan ook niet verbazen dat de besturen van beide verenigingen hebben voorgesteld de
krachten te bundelen en zoveel mogelijk te gaan samenwerken.
In de ledenvergaderingen van De Nieuwe Kring (in juni) zijn de leden akkoord gegaan met de
mogelijkheid dat de leden van de Kennemer VriendenKring toetreden tot De Nieuwe Kring.
Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen is de contributie voor De Nieuwe Kring enigszins
aangepast tot € 60 per (kalender) jaar voor alleenstaanden en € 90 voor een echtpaar.
In dezelfde vergadering is René Reeuwijk toegetreden tot het bestuur van De Nieuwe Kring.
De belangrijkste activiteit van de Kennemer Vrienden, de maandelijkse lezing op de derde vrijdag
van de maand, zal vanaf nu door De Nieuwe Kring worden voortgezet. Deze vrijdagmorgenlezing is
dus vanaf nu toegankelijk voor alle leden van De Nieuwe Kring.

3. OpenBoek Lezingen
Alle OpenBoek lezingen vinden plaats in de Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout.
Zaal open (voor een glaasje)
17.00 uur
Begin van de lezing
17.30 uur
Voor hen die hebben gereserveerd is er van 18.45 -20.00 uur een gemeenschappelijke maaltijd.
Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing - telefonisch bij René
Stouthamer op 06 1639 6446 of per e-mail: stouthamer-vanbiezen@hotmail.com.
Leden genieten voorrang voor de maaltijd, mits zij zich ten minste twee dagen tevoren opgeven.
Kosten:

Lezing
Maaltijd

€ 8, - voor leden en
€ 12,- voor leden en

€ 10, - voor niet-leden;
€ 15,- voor niet-leden, glas wijn inclusief.

Woensdag 9 oktober

CEES BROEKHOF
geeft een lezing over:

"Chinees export Porselein”

De lezing beperkt zich tot het tijdvak 1600 – 1800 en is gericht op
ceramiek voor het Westen. De kenmerken van de belangrijkste
groepen porselein worden besproken aan de hand van objecten.
Er wordt duidelijk gemaakt welk type porselein in welke periode
geplaatst moet worden; ook de rol van de VOC komt hierbij aan
de orde. Veel porselein werd naast specerijen, zijde en kruiden
door de VOC verhandeld, maar daarnaast was er ook privé handel door de scheepsofficieren.
De introductie van het eerste Chinese porselein in Nederland in 1602 wordt uitgebreid toegelicht.
De VOC speelde ook een belangrijke rol bij de inter-Aziatische handel waarbij Chinees porselein
naar onder andere Arabië werd verscheept.

Woensdag 13 november
HENK SCHULTE NORDHOLT
geeft een lezing over: "China en de Barbaren”
(of: het verzet tegen de westerse wereldorde)
Eeuwenlang was China de onbetwiste grootmacht van Oost-Azië. De invloed
van het Rijk van het Midden reikte van Tibet tot Japan en andere volkeren
werden gezien als barbaars. In de Eeuw van Vernedering (1839-1949) ging het
land door een diep dal: het Westen en Japan degradeerden de oude natie tot
een vazalstaat.
Inmiddels heeft het land zijn positie als economische mogendheid herwonnen, maar hoe gaan de
communistische leiders hiermee om? Voegt Peking zich naar de westerse wereldorde of wil zij de oude
glorie herstellen? Kan een botsing met de Verenigde Staten worden voorkomen?
In deze lezing schetst de spreker de invloed van de geschiedenis op China’s zoektocht naar een nieuwe
identiteit.
Henk Schulte Nordholt (Wassenaar, 1953) studeerde Sinologie in Leiden. Vanaf 1985 was hij zakelijk actief
in China. Zo heeft hij zich o.a. beziggehouden met het financieren van de Nederlands-Chinese handel en
heeft hij in China een technologiebedrijf opgericht.
Naast zijn zakelijke carrière is hij al ruim twintig jaar actief als schrijver en spreker over China.
Hij schreef vier boeken, waarvan ‘China & de barbaren – het verzet tegen de westerse wereldorde’ het
meest recent is. Zijn speciale expertise betreft geschiedenis, cultuur, economie en financiën.
Niet als wetenschapper, maar als iemand die kennis van die onderwerpen weet te vervlechten met een
jarenlange praktijkervaring van zaken doen met Chinezen.

Woensdag 11 december

Sabine Lichtenstein
vertelt over:

Leandro Bassano
(Babietjes, erbarmen, een roodharige blufgozer
en heel veel muziek)
Leandro Bassano: voor het Doge-paleis in 17e eeuws Venetië

Musicoloog Dr Sabine Lichtenstein zal, aan de hand van klinkende muziekvoorbeelden en interessante
afbeeldingen, een muzikale “petite histoire” vertellen:
Over een barmhartige Franciscaan, die in de 14e eeuw in Venetië een verbijsterende daad verrichtte, over
babietjes en bedelaars, bewaarscholen, virtuoze en keiharde muziek en over een componerende
roodharige blufgozer en een aantal van zijn collega’s. Die geschiedenis biedt haar de gelegenheid ook te
beschrijven hoe en waarom het (solo)concert zich heeft ontwikkeld zoals het nu is. De muziekliefhebber
onder haar gehoor zal weten wat hij bij zijn (volgende) bezoek aan Venetië moet bezichtigen en
beluisteren.
Sabine Lichtenstein werd geboren in Jerusalem en is getogen in Amsterdam en Antwerpen.
Zij studeerde muziekwetenschap en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, terwijl ze werkzaam
was aan de Hogeschool der Kunsten Amsterdam, in de orkestenwereld, als redacteur van Mens & Melodie
en als muziekrecensent (voor Het Parool). Als staflid bij Muziekwetenschap van de UvA doceerde en
publiceerde ze bijna 3 decennia lang.
www.sabinelichtenstein.nl

4. Kennemer Vriendenlezingen
De Kennemer Vriendenlezingen worden gehouden op de derde vrijdag van de maand.
Tijd: van 10:00 uur tot 12:00 uur. Plaats: Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout.
Kosten:

€ 8, - voor leden en

€ 10, - voor niet-leden

Vrijdag 15 november
Jan Broekhuizen
vertelt over:

Tulpen uit Amsterdam
De Tulp is, evenals windmolens, klompen en Goudse kaas, één van onze nationale symbolen. De
voorjaarsbloemententoonstelling Keukenhof trekt jaarlijks, in zeven weken tijd, meer dan een miljoen
bezoekers. Zelfs de president van China was zeer vereerd toen zijn echtgenote, enkele jaren geleden, in
Lisse de nieuwe Cathay-tulp ten doop mocht houden.
In de lezing “Tulpen uit Amsterdam” gaan we op zoek naar de raakvlakken van Amsterdam en de
Bollenstreek. Waar komen die Amsterdamse tulpen eigenlijk vandaan? Waarom ging een Amsterdamse
arts zich “Tulp” noemen? Wat deden Amsterdamse tulpen in de Bollenstreek? We komen namen tegen als
die van Kaufmann, Six, ’t Mannetje en Hugo de Vries. Zelfs Peter R. de Vries komt langs. Kortom: een
kleurrijke variëteit van personen en zaken.

Vrijdag 20 december
Dirk Tang
vertelt over:

Het beeld van de ander
(Zwarte kinderen in de Jeugdliteratuur)
Al vanaf de middeleeuwen trokken ontdekkingsreizigers naar de nog grotendeels onontdekte en
onbeschreven wereld buiten Europa. Bij terugkeer verhaalden zij van verre landen, vreemde mensen en
gebruiken. De verspreiding van de verworven kennis was echter beperkt, maar na de uitvinding van de
boekdrukkunst veranderde dat.
Uitgevers zagen al snel het belang in van illustraties die de in boeken beschreven nieuwe wereld konden
ondersteunen. De eerste afbeeldingen van mensen en dieren buiten Europa waren voor een belangrijk deel
op fantasie gebaseerd. Dat zou in de loop van de tijd veranderen, maar heel lang bleef in de Westerse
literatuur de witte Europese cultuur de maat van alle dingen. De ander bleef een vreemde, een onbekende
bedreiging in een vreemde wereld.
Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor in de jeugdliteratuur. Ook hier werd de ander, de onbekende

verbeeld als karikatuur, als stereotype. In deze lezing zal Paul Tang aan de hand van voorbeelden laten zien
hoe, ook in de jeugdliteratuur, ons wereldbeeld mede is gevormd.

5. Sociëteit Aerdenhout
De activiteiuten van “Sociëteit Aerdenhout” worden georganiseerd door de Stichting Welzijn Bloemendaal
en vinden plaats op dinsdag in het gebouw van De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, 2111 Aerdenhout.
Vanaf 10:30 is er inloop met koffie; de activiteit begint om 11:15 en duurt ca. een uur. Aansluitend is er een
drankje. De entree bedraagt € 7,50 (graag gepast meenemen).
Reserveren kan via info@welzijnbloemendaal.nl of telefonisch: 023 525 0366.

Dinsdag 29 oktober
Malcolm McEwan
vertelt over:

Lawrence of Arabia
(opstand in Arabië en de gevolgen)
In 1909 trok T. E. Lawrence als student door Syrië om de kastelen van de Kruisvaarders te bestuderen voor
een Oxford Universiteit proefschrift. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd hij gestuurd als
intelligence officier naar Egypte. Het Ottomaanse Rijk had de kant van Duitsland gekozen. Lawrence wist
Arabische stammen zodanig te inspireren dat een leger onder zijn leiding de belangrijke havenstad Akaba
veroverde vanuit de woestijn.
Na de oorlog streefde hij voor een onafhankelijke Arabische staat in de bevrijde gebieden, echter Engeland
en Frankrijk hadden reeds een plan om het midden oosten onder elkaar te verdelen en in de “Balfour
Declaratie” steunde Engeland het stichten van een “National Home” voor de Joden in Palestina.
Een gedesillusioneerde Lawrence trok zich terug uit de politiek en onder een andere naam is hij bij de
Luchtmacht gaan dienen. De politieke gevolgen van de Britse en Franse verdeling van het Midden-Oosten
werken nu nog door.
Met als illustraties bij de lezing eigentijdse newsreels en fragmenten van de speelfilm: Lawrence of Arabia.

Dinsdag 5 november
Marjan Pantjes
vertelt over:

Reinaert de Vos
(het aangenaam toneel van Reinharts klugtig leven)
Halverwege de zeventiende eeuw, toen de Amsterdamse drukkerijen op volle toeren draaiden, maakte
Allart van Everdingen (1621-1675) illustraties bij het wijdverspreide verhaal van Reinaert de Vos.

Hij wist uitstekend de dierlijke gedragingen te vatten en zocht zichtbaar naar de beste manier om de
episodes uit te beelden. Hoe ging hij te werk? Hoe verhoudt de serie zich tot de rest van zijn oeuvre, dat
voornamelijk uit landschappen bestaat? Wie zou de opdrachtgever kunnen zijn geweest?
Kunsthistorica Marjan Pantjes neemt ons mee in haar voorbereidend onderzoek voor de
overzichtstentoonstelling over de meester.

Dinsdag 12 november

Henny en IJsbrand van Straalen-Reemer
presenteren:

“Sterrenwacht”

U heeft vast wel eens naar boven gekeken met de gedachte: ‘Hoe klein en nietig zijn wij in het grote heelal’
Maar wat zien u dan?
Over onze dichtbij zijnde ster, de Zon en de planeten krijgt u uitleg tijdens deze lezing.
En…. hoe leuk het is om met sterrenkunde bezig te zijn.

Dinsdag 19 november

Theo Chin Sue
presenteert:

Gedichten van Frederico Garcia Lorca
(Spanje, 1898 – 1936)

Spanje biedt niet allen zon, tapas, paella en sangría, maar ook wereldberoemde poëzie.
“Se le vio, caminando entre fusiles, / por una calle larga, / salir al campo frío,
aún con estrellas, de la madrugada, / Mataron a Federico / cuando la luz asomaba / (…..)”
“We hebben hem zien gaan, tussen geweren, / door een lange straat / naar het koude open veld;
nog stonden er sterren in de dageraad. / Ze doden Federico als de dag opgaat / (…….)”
( vert. G.J. Geers)
Zo beschrijft de Spaanse dichter Antonio Machado het gewelddadige einde van een van de grootste
dichters van Spanje, FEDERICO GARCIA LORCA, op 19 augustus 1936 doodgeschoten door nationalistische

partizanen. We lezen en bespreken poëzie van LORCA (vertaald in het Nederlands) tegen de achtergrond
van het voorspel van de Spaanse Burgeroorlog.

Dinsdag 26 november
Alex Verburg
presenteert:

Een bloemlezing uit eigen werk
Vanaf de jaren tachtig maakte Alex Verburg interviews voor grote publiekstijdschriften. Voor zijn wekelijkse
vraaggesprekken in Libelle nomineerde het Nederlands Uitgeversverbond hem in 1998 voor de titel
Journalist van het Jaar. ‘Boeiend van de eerste tot de laatste letter,’ zo oordeelde de jury. ‘Hij is een
schrijver die van beroemdheden echte mensen maakt.’
In 2000 gooide hij het roer om. Hij debuteerde als romanschrijver met het autobiografisch getinte Het huis
van mijn vader. ‘Zelden zijn de jaren zestig zo beeldend en intiem opgeroepen’, merkte de Nederlandse
Bibliotheekdienst hierover op. Ook boekstaafde hij het levensverhaal van onder anderen Hank Heijn,
weduwe van de in 1987 door Ferdi E. ontvoerde Gerrit Jan Heijn, Liesbeth List en de roemruchte pater Jan
van Kilsdonk, leermeester van Huub Oosterhuis, Kees Fens en Antoine Bodar.
Voor wie nog een sinterklaas- of kerstpresentje zoekt, brengt hij graag wat boeken mee, voor een
vriendenprijsje te koop en desgewenst van handtekening voorzien.

6. Zondagmorgen-bijeenkomsten
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.

2019
Zondag 29 september

Mevrouw C.C. Verheus-Nieuwstraten, Dg. Haarlem

Zondag 13 oktober

Mevrouw Ds K. Bezemer, Vrijzinnig Voorburg

Zondag 3 november

Ds E. Cossee, Rem. Rotterdam

Zondag 17 november

Mevrouw Ds M.F. de Vries, Rem. Wassenaar

Adventsdienst

[wordt nader bekendgemaakt]

2020
Zondag 12 januari, 15:30 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst

Het verdere programma voor 2020 zal in de december Nieuwsbrief worden bekend gemaakt.

