maandbrief februari 2019

non scholae Sed Vitae discimus
zie
https://www.sedvitae.nl
voor alle recente informatie over activiteiten
AGENDA
22 februari Forum, Jan Hijna: Verzet van Duitsers tegen de nazi’s
15 maart Forum, Professor Dr. A Vingerhoets: Stress, emoties en gezondheid
3 april Natuur dagprogramma: rondleidingen Villa en Stijltuin Landgoed Mattemburgh
Wachtlijst. klik hier: Sed Vitae Natuur

🖋 5 april 2019 / 12 april 2019 Algemene Ledenvergadering 🖋
12 april Forum, Mark van Ostaijen: Wij zijn Ons, een kleine sociologie van grote denkers
medio juni Cultuur&Natuur: Joodse begraafplaats en Oisterwijkse vennen

Van de bestuurstafel, januari 2019
Binnenkort ontvangt u een e-mail met het verzoek uw contributie te betalen. Wij
verzoeken u vriendelijk dit binnen de aangegeven periode te doen.
1. Het draaiboek voor de ALV op 5 april a.s. is gemaakt en de taken zijn verdeeld. Ook dit
jaar treedt/treden na de vergadering één of meer studenten van het Tilburgs
Conservatorium, Fontys Hss, op.
2. Bestuur en commissies hebben met elkaar gesproken over de toekomst van Sed Vitae. Zoals bij veel
verenigingen, hebben wij ook steeds meer problemen bij het vinden van leden die acLef in een commissie of het
bestuur willen bijdragen. De ideeën die naar voren zijn gebracht en op uitvoerbaarheid worden onderzocht, zijn
er vooral op gericht HOVO-cursisten over onze acLviteiten te informeren in de verwachLng dat dit in nieuwe
acLeve leden resulteert. Steun van u als lid in contacten met medecursisten wordt zeer op prijs gesteld.
De Algemene Verordening Persoonsgegevens blijQ aandacht vragen. Er is nagegaan welke stappen er nog
moeten worden gezet, om aan alle regels te voldoen. Als eerste is een privacyverklaring opgesteld die inmiddels
op de website is te vinden: Klik naar hUps://www.sedvitae.nl/home/sv-publicaLes/sv-privacyverklaring-incl-digparagraaf
Het Studiefonds van Sed Vitae is er voor verlichting van de kosten van een HOVO Brabant-cursus.
Klik hier of u in aanmerking voor een bijdrage kunt komen of benader de voorzitter, adres z.o.z.

Forum-programma voorjaar 2019
22 februari Jan Hijna: Verzet van Duitsers tegen de nazi’s
Verzetsactiviteiten in velerlei vorm van Duitsers tegen het nationaal-socialistische bewind in Duitsland in de
jaren 1933 tot 1945. Aandacht voor moedige officieren, kerkleiders, studenten, Joden en gewone burgers. 75
jaar na dato een terugblik op interessante aspecten uit de nazi-periode waar tot lang na de Tweede
Wereldoorlog om begrijpelijke redenen nauwelijks belangstelling voor was. Goed om een completer beeld te
krijgen.
Jan Hijna studeerde onder meer internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam, was tot 2018
cursuscoördinator bij HOVO Brabant, werkt bij Nationaal Monument Kamp Vught, is al heel lang lid van Sed
Vitae en heeft vier keer eerder een voordracht voor het Sed Vitae Forum gehouden.
15 maart Professor Dr. A Vingerhoets:
Stress, emoties, en gezondheid: een terugblik op mijn onderzoekscarrière
Dit jaar ga ik met pensioen. In deze lezing kijk ik terug op mijn onderzoekscarrière, waarbij ik vooral stil sta bij
die inzichten, theorieën en bevindingen die op mij persoonlijk het meeste indruk hebben gemaakt.
Ad Vingerhoets studeerde psychologie in Tilburg. Daar promoveerde hij op het proefschrift

👉 z.o.z.

Psychosocial stress: A biopsychosocial approach. Hij werkte successievelijk in A’dam, Nijmegen en R’dam. In
1993 keerde Vingerhoets terug in Tilburg en werd in 2000 aan Tilburg Universiteit tot hoogleraar benoemd.
Zijn onderzoeksexpertise ligt vooral op stress, emoties en kwaliteit van leven. Zijn onderzoek naar vrije
tijdsziekte en huilen mag zich verheugen in veel (inter)nationale media aandacht.
12 april Mark van Ostaijen: Wij zijn Ons, een kleine sociologie van grote denkers
Een lezing over het kortgeleden verschenen boek: Wij zijn Ons.
Voor info en persoonlijke achtergrond kunt u het beste op de website zoeken omdat wij nog niet alle details
besproken hebben.

Zie: https://www.bol.com/nl/p/wij-zijn-ons-kleine-sociologie-van-grote-denkers/9200000095691895/

3 april Natuur: rondleidingen Villa en Stijltuin Landgoed Mattemburgh met
lunch. Mattemburgh ligt ten zuiden van Bergen op Zoom langs de weg naar
Hoogerheide, ± 75 km vanaf Tilburg.
Brabants Landschap beheert de Stijltuin en heeft aan dit landgoed zijn
herfstnummer gewijd. Na de lunch een rondleiding door de Stijltuinen.
11.00 uur bijeenkomen in de gerestaureerde Orangerie met koffie/thee en
Mattenburghkoek.
± 15.00 uur of wat later nazit met 2 gratis consumpties.
Zie voor inschrijving etc.: https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/natuur-programma/13192-2/

Cultuur Den Bosch 23 jan Ga voor volledig verslag en foto’s naar: https://
www.sedvitae.nl/cultuur/verslagen/den-bosch-23-jan-2019/
Eerst een Bossche bol bij De Groot en dan naar Mariëngaard, een voormalig
klooster voor nonnen en kwekelingen, nu is er JADS in gevestigd, met
masteropleidingen voor data scientists. Het gebouw herbergt, bijna
onzichtbaar, veel technische snufjes.
Hierna lopen we door het oude Den Bosch (woningbouw boven de Dieze i.v.m. ruimtegebrek)naar
de Willem II Concertzaal voor de lunch en het magnifieke optreden van de 19jarige harpiste (1e jaars Fontys-student) Inge van Grinsven, wat een natuurtalent!
Aan de overkant ligt het Noord Brabants Museum. Daar wacht ons gids Pauline
Berendsen, een heel levendige dame. Ze geeft zo’n enthousiaste rondleiding over
de ‘Wilde jaren’ van Jan Sluiters, dat niemand wil stoppen, ook al slaat de
vermoeidheid toe. Jan Sluiters, Bosschenaar van geboorte, won in 1904 de Prix de
Rome, maar hield zich niet aan de verplichtingen die daarbij hoorden. Want
Sluiters adapteerde alle nieuwe stijlen van kunstenaars uit zijn tijd. Uiteindelijk
ontwikkelt hij zijn eigen stijl.
Georgette Bruinsma
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