maandbrief MEI 2019

non scholae Sed Vitae discimus
zie
https://www.sedvitae.nl
voor alle recente informatie over activiteiten
AGENDA

10 mei Cultuur: busexcursie Wageningen,
bezoek Beeldengalerij Het Depot en exposities in Villa Hinkeloord
===========
4 juni Cultuur & Natuur: Oisterwijk, rondleiding Joodse begraafplaats
en rondleiding Oisterwijkse vennen door IVN-gids(en), geschikt voor ‘wheelers’
============

Forum-lezingen najaar 2019: 18 okt

22 nov

13 dec

Uit het bestuur
Op de website vindt u het Jaarverslag 2018 van Sed Vitae,
zie: h"ps://www.sedvitae.nl/bestuur/berichten_en_verslagen_bestuur/
Ook op de website het concept-verslag van de ALV op 5 april jl.
Zie idem: h"ps://www.sedvitae.nl/bestuur/berichten_en_verslagen_bestuur/
Jacques Verheijen, secretaris

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 Peter van den Oetelaar, adres z.o.z.
10 mei Cultuur busexcursie naar Wageningen met bezoek aan de Beeldengalerij Het Depot
en aan Villa Hinkeloord met een vaste en een tijdelijke expositie gaat door.
Alle deelnemers krijgen deze week van Francis Huisman een mail met de details.
Contact: francis.huisman@wxs.nl of 06 2233 9042
dinsdag 4 juni Cultuur/Natuur: dagprogramma Oisterwijk
Ieder rijdt op eigen gelegenheid of samen met andere deelnemers (deelnemers, zie de
deelnemerslijst die u een week ervoor ontvangt) naar Klein Speik:
Bosweg 140, 5062 SH Oisterwijk, 013 528 2263
10.00 uur treffen we elkaar bij de koffie met lekkers bij Klein Speik
10.40 uur zijn we bij de Joodse Begraafplaats voor de rondleiding door Kees Welmers
12:40 uur daarna rijden we terug voor de lunch bij Klein Speik
13:50 uur vervolgens rijden we naar bezoekerscentrum Natuurpoort Groot Speijck
14.00 uur daar start de rondleiding door gids(en) van Natuurmonumenten
15:30 uur zijn we (facultatief) terug bij Groot Speijck en nazit bij op eigen rekening
Geschikt voor ‘wheelers’. U moet u wel als zodanig tijdig aanmelden
in verband met de voorbereiding van de wandelroutes.
Kosten: leden € 37 niet-leden € 42
Aanmelden & meer informatie
https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/natuur-programma/oisterwijk_juni2019/ cockyverweij@me.com

Verslag Natuur, Landgoed Mattemburgh, Hoogerheide, 3 april 2019
Paula Lambregts, vrijwilliger en gids Brabants Landschap, neemt ons mee naar de Franse tuin: rechte
lijnen, strakke vakken voor eenjarigen, geschoren rododendrons, plateaus voor de uitheemse kuipplanten
uit de orangerie die lente en zomer buiten in perspectief staan opgesteld. In de orangerie staan struiken,
sommige zo groot als bomen in de kuipen, zoals de mimosa.
In het pinetum staan zeldzame soorten naaldbomen. Het oerbos is geen productiebos. Daarom wordt
dat zo natuurlijk mogelijk onderhouden: door veelal niets te doen.
Het gaan regenen, helaas. We glibberen het Chinese bruggetje over en lopen de
Franse tuin in: glooiende grasvelden, kronkelige paden, een reeënhuisje een theehuis en beelden.
Daarvan zijn vele door Duitsers gestolen toen die hier waren ingekwartierd. Heel oude beuken dragen
nog de sporen van granaatscherven.
Iedere keer maakt Gerda ons attent op de vele zichtassen: openingen naar omringende, lagere
gebieden of het Markiezaatmeer. Alles met het doel te imponeren, zoals ook uit de bouw en inrichting
van de Villa blijkt.
In het gerestaureerde theehuis bewonderen we de koepel, het zicht op acht zichtlijnen uit acht
ramen en de ingang van de ijskelder waar elf maanden per jaar vleermuizen leven. Voor de ingang
van de Villa staat een bronzen beeld van twee zwarte zwanen.
De zon begint alweer te schijnen en na de voortreffelijke lunch neemt Gerda ons mee naar de Villa.
Het echtpaar Petrus Cuypers (persoonlijk raadsheer van Lodewijk Napoleon en nadien
burgermeester van Bergen op Zoom) en Maria van Mattemburgh hebben het terrein aangekocht
en laten bebouwen. Zij ontvingen er gasten, genoten van de tuinen, hielden er feesten en partijen.
De 4e generatie, Marie-Louise en haar Franse graaf Jacques, zijn kinderloos gebleven. MarieLouise bepaalde dat het landgoed aan het Brabants Landschap zou verkocht worden. Met veel
vrijwilligers en nieuwe initiatieven, om geld te genereren, lijkt het erop dat de instandhouding van
Mattemburgh geborgd is. Meer over weten over hoe welgestelden in de loop van 160 jaar leefden,
zie dan: https://www.orangeriemattemburgh.nl/nl/home

Verslag Forum-lezing Dr. Mark van Ostaijen, 12 april jl.
“Wij zijn Ons, een kleine sociologie van grote denkers”, 2018
Van Ostaijen is gepromoveerd bestuurssocioloog. Zijn Leit Motiv in deze lezing is met name
de constatering dat het vak sociologie momenteel te weinig in de belangstelling staat: niet in de
media, noch bij HAVO- en VWO-leerlingen: de ‘kweekvijver’ van toekomstige studenten. In de
50’ en 60’ er jaren was die belangstelling erg groot, met het gevolg te veel studenten op HBO- en
WO-niveau die werkloos werden. Nu lijkt zich dit verschijnsel m.b.t. psychologie voor te doen.
De zeer bevlogen, jonge wetenschapper Van Ostaijen doet er alles aan, zijn geliefde vakgebied nieuw leven in te
blazen. Aan initiatieven geen gebrek. Maar we leren ook veel over de aard en het wezen van de sociologie.
Zo moet waarderationaliteit prevaleren boven functionele rationaliteit. Het gaat erom dat we onze verbeelding
inschakelen. Wat gebeurt er tussen mensen achter een verlicht raam waaraan je als toeschouwer voorbij rijdt, bij
voorbeeld? Daar kun je alleen maar met je verbeeldingskracht naar gissen.
Functionele rationaliteit is het kenmerk van modernisering. Langzamerhand is het moderne
leven een doel op zich, idem geld. Jongeren kunnen zich niet meer achter regels en wetten
verschuilen, moeten eigen keuzes maken. Gevolg: grote druk op hen als individu. Ze moeten
succes hebben. De keerzijde? Stress! Consequentie: burn out. Burn out is dus een sociaal
verschijnsel, geen psychologisch! Een heel interessante lezing. Dank.
Lees verder: https://www.sedvitae.nl/activiteiten/forum/verslagen/
forum_vanostaijen_12042019/
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