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Tweemaandelijks verenigingsblad
voor de leden van de PVGE Veldhoven

Met ruim 10.000 leden is de PVGE een van de
grootste seniorenverenigingen in
Zuidoost-Brabant.
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Veldpost
Een nieuw jaar is een mooie gelegenheid om eens te vernieuwen. Als je de opmaak van de Veldpost vergelijkt met
de opmaak in populaire weekbladen, kom je tot de conclusie dat de Veldpost wat veel op een clubblaadje lijkt. Nu zijn
wij inderdaad het orgaan van een vereniging, maar dat
neemt niet weg dat je moet streven om daar uit te ontstijgen.
Ik denk dat dit met de nieuwe opmaak goed gelukt is.
Graag vernemen van u, lezer, of u het hiermede eens bent.
Ook nieuw is een strip op de achterpagina. Ik liep al langer
rond met het idee voor een strip in de Veldpost, echter ik
kan ik niet zo goed tekenen. De kwaliteit van de tekeningen
is toch voor een groot deel verantwoordelijk voor de acceptatie van een strip. Hoewel ik helaas voorbeelden ken van
strips waarvan je niet echt kunt zeggen dat die tekeningen
enige kwaliteit hebben. Maar daar willen wij niet aan
meedoen.
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Het nieuwe jaar is begonnen zoals het
oude eindigde: in Lockdown. Kerstmis
en Nieuwjaar verliepen anders dan we
gewend zijn, in kleine kring en bij
sommigen van ons in het besef dat
dierbaren er niet meer bij kunnen zijn.
Hen wensen we veel sterkte toe.
Maar er is perspectief: we worden in
de loop van dit jaar ingeënt en dat
betekent dat we weer meer leefruimte
gaan krijgen. Eindelijk kunnen de vele
clubs van onze vereniging hun activiteiten oppakken en kunnen we elkaar
weer onbezorgd op veel gebieden
ontmoeten.
We moeten echter nog wel geduld
hebben. De volgorde waarin de vaccinaties plaatsvinden houdt in dat de
meesten van ons over enkele maanden hun prik hebben gekregen.
Natuurlijk zal er al eerder steeds meer
mogelijk worden en zullen veel activiteiten weer plaats kunnen vinden.

Raadpleeg daarvoor regelmatig de
website en mis geen Nieuwsflits.
Het bestuur heeft intussen niet stilgezeten. De maandelijkse bestuursvergaderingen zijn (weliswaar via videoconference) doorgegaan. De penningmeester is op volle toeren bezig met
de afronding van 2020 en de voorbereiding op 2021 van de financiële
zaken. Daarnaast waren er de activiteiten in de Seniorenraad, in de redactie van de Veldpost en bij het bijhouden
van de website. Het overleg met de
clubcoaches moest noodgedwongen
op individuele basis plaatsvinden. Op
Koepelniveau gebeurde er ook het een
en ander met betrekking tot de relatie
met de Federatie (FPVG) en de KBO.
In de vorige Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn de nieuwe Statuten
goedgekeurd. Dit betekent dat ook het
Huishoudelijk Reglement aan vernieuwing toe is.

Omdat volgens de statuten de ledenvergadering uiterlijk drie maanden na het
einde van het afgelopen jaar moet plaatsvinden heeft het bestuur besloten
hiervoor 25 maart 2021 te kiezen. Hoewel het vanwege de coronabeperkingen
nu nog niet duidelijk is of de vergadering op deze datum kan plaatsvinden, volgt
hierbij toch alvast de agenda.
Afhankelijk van de dan bekende situatie zal de vergadering zo nodig worden
uitgesteld (dat kan vanwege corona-situatie) of zal de vergadering virtueel
moeten worden gehouden.
Ben van den Berg, secretaris PVGE Veldhoven

Datum:
25-03-2021
Plaats:
De Ligt
Aanvang: 14:00 uur
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2020
4. Jaarverslag 2020
5. Financieel verslag 2020 en balans 31 december 2020
6. Verslag kascontrôlecommissie
7. Benoeming kascontrôlecommissie 2021
8. Huishoudelijk Reglement PVGE Veldhoven
9. Verkiezing bestuursleden
10. Beleidsplan en werkplan 2021
11. Begroting 2021
12. Verenigingsraad
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Dit alles zal in de ALV van 2021 aan
de orde komen en verder worden toegelicht.
Deze ALV is gepland op 25 maart. Het
is echter de vraag of die op deze datum
zal plaatsvinden. Natuurlijk kunnen we
er voor kiezen om via Livestream te
vergaderen, daar zijn verschillende
voorbeelden van bij andere verenigingen. Ons streven is echter om fysiek
bij elkaar te komen als dat enigszins
mogelijk is. Het zou dus kunnen dat
deze ALV één of enkele maanden
wordt uitgesteld. Het vergadert toch
beter als je elkaar in de ogen kunt kijken. Alles hangt af van de Coronamaatregelen. We houden u op de
hoogte.
Zorg voor elkaar, houd moed, er gloort
licht aan het eind van de tunnel.
Wiel Berden

Voetnoten:
- De eerder genoemde stukken (met
uitzondering van de financiële stukken) worden voorafgaand aan de vergadering op de website gepubliceerd
- De financiële stukken worden tijdens
de Ledenvergadering verspreid
– De termijn van de voorzitter Wiel
Berden loopt af. Het bestuur stelt voor
hem opnieuw te benoemen. Daarnaast
stelt het bestuur voor om de tijdelijke
penningmeester Hans Verburg te benoemen tot penningmeester en Ineke
Suijs te benoemen als nieuw bestuurslid Evenementen
– Leden kunnen kandidaten stellen
voor de vrijgekomen functie(s).
Namen van kandidaten moeten in dat
geval tenminste één week vóór de
datum van de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat van de afdeling worden ingediend, voorzien van de
benodigde handtekeningen en een
bereidverklaring van de betrokken
kandidaat. Indien nodig zal er tijdens
de vergadering een verkiezingscommissie worden samengesteld
– Als gevolg van de gewijzigde statuten
is het aantal verenigingsraadleden
voor Veldhoven verlaagd van zes naar
drie leden. Tijdens de vergadering zal
afscheid worden genomen van de afgetreden leden.
5

Huldiging Hans Verberne als aftredend voorzitter van de Tennisclub

Na acht jaar onze club in al zijn facetten
te hebben gediend heeft Hans Verberne op 1 oktober 2020 de voorzittershamer overgedragen aan Ad van Alphen.
Vanwege het coronavirus zijn wij helaas niet in de gelegenheid geweest
hem, in het bijzijn van alle leden, voor
zijn verdiensten te bedanken.
Hans heeft geregeld dat wij nog steeds
het gehele jaar bij de Heiberg kunnen
tennissen, zowel indoor als outdoor.
Jarenlang heeft hij het jaarlijks terugkerend tennistoernooi georganiseerd,
met steevast een chinees buffet als
afsluiting.
Ook was Hans de initiatiefnemer voor
de viering van ons 20-jarig jubileum in
2018. Daar waar vertegenwoordiging
van onze club gewenst was gaf hij blijk
van zijn betrokkenheid. Kortweg: Hans
is een man waarmee we allen op een
fijne manier hebben samengewerkt.
Om van onze waardering voor Hans'
jarenlange inzet blijk te geven besloot
het nieuwe bestuur hem tot Ere-lid te
benoemen. In het bijzijn van zijn echtgenote Corrie overhandigde de nieuwe
voorzitter hem de daarbij behorende
oorkonde, inclusief een bloemetje en
een schaal met allerlei lekkers.Nogmaals: Hans bedankt voor alles en tot
ziens op de tennisbaan!
Bestuur Tennisclub PVGE Veldhoven

Ook dit jaar heeft de PVGE haar vrijwilligers weer op ludieke wijze bedankt
voor hun inzet.
Deze keer heeft het bestuur zelf de
handen uit de mouwen gestoken om
een mooie doos met wat lekkernijen
samen te stellen.
We hopen dat de vrijwilligers zowel het
gebaar als de inhoud op waarde kunnen schatten. We hopen natuurlijk ook
in 2021 weer op hun onmisbare steun
en enthousiasme te mogen rekenen.

Let op: de pagina's zeven tot en met
tien zijn overdwars afgedrukt; u kunt
deze opbergen in een map voor de
naslagbladen.
Deze gratis map is te verkrijgen bij de
redactie.
Rob Goudvis

Ondanks dat wij dicht bij de Belgische
grens wonen, zullen niet alle onderstaande woorden u bekend voorkomen.
1. Balletje
a. Snoepje
b. Rond voorwerp
c. Idee
2. Paardenoog
a. Knop
b. Spiegelei
c. Uitwerpsel
3. Zagen
a. Korter maken
b. Zeuren
c. Hard werken
4. Ambetant
a. Vriendelijk
b. Vreselijk
c. Vervelend
5. Goesting
a. Gesmak
b. Verliefd
c. Zin
(oplossing elders in dit blad)
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In het verleden, toen zakenreizen
nog heel gewoon waren, gebeurde
het wel eens dat je met een huurauto te maken had. Ook Karel heeft dat
diverse keren aan den lijve ondervonden.

Agnes is bang dat niemand het zal merken als haar thuis iets overkomt. Ze is
alleen en kent weinig mensen in de buurt. Met haar familie heeft ze wel eens
contact, maar niet dagelijks. Wat gebeurt er als ze in huis valt en om hulp wil
vragen, maar haar telefoon niet kan bereiken?
Herkent u zich in deze situatie?
Met de Rode Kruis Contactcirkel blijft u juist dan niet onopgemerkt. Als deelnemer aan de contactcirkel hoort u bij een groep mensen die op elkaar let. Als het
niet lukt om op het afgesproken moment contact met u te krijgen alarmeert de
cirkel iemand om even een kijkje bij u te gaan nemen. U wordt dus niet zomaar
vergeten.
Hoe werkt de contactcirkel?
De deelnemers vormen een cirkel door elke dag contact met elkaar te hebben
en te vragen of alles goed gaat. Dit is meestal telefonisch, maar het kan ook via
e-mail of per sms. Zo zorgt de cirkel er voor dat het opgemerkt wordt als er iets
met u aan de hand is en u zelf geen hulp meer kunt vragen. De deelnemers
bellen elkaar in een vaste volgorde zodat ze steeds met dezelfde persoon
contact hebben.

Het is logisch dat verhuurbedrijven van
auto’s graag zo veel mogelijk willen
verdienen. Dat is hun goed recht. Maar
als je daar als huurder niet op bedacht
bent kan je wel eens van een koude
kermis thuiskomen. Hoe vaak ik het
niet heb meegemaakt dat de verhuurder er van alles aan doet om je vooral
een grotere auto aan te smeren. Ik
stond een keer met mijn manager en
twee koffers aan een balie in Amerika.
De verhuurster vroeg naar onze bagage en nadat zij de koffers had gezien,
wist zij te melden dat deze echt niet in
de gereserveerde auto zouden passen. Gelukkig waren wij op de hoogte
van de trucs en bleven bij de oorspronkelijke auto. Rest mij nog te vertellen,
dat de koffers prima pasten op de
achterbank.

Deelnemen aan een contactcirkel?
Het Rode Kruis zet samen met buurtbewoners een contactcirkel op. Lijkt het u
ook iets? Neem dan contact met ons op om u op te geven voor een contactcirkel. Wij nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek en bespreken samen
met u de mogelijkheden.
Rode Kruis Brabant-Zuidoost
Coördinator contactcirkel
06-26774590
contactcirkel.
brabantzuidoost@rodekruis.nl
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Op een andere reis moest ik naar een
plaatsje in de buurt van Grenoble. Je
zou zeggen, dat kan niet moeilijk zijn.
Je vertrekt van Eindhoven met het
vliegtuig (ja dat kon toen nog schaamteloos) naar Grenoble. Helaas is er
geen directe vlucht tussen deze twee
vliegvelden. Daarom had mijn bedrijf
het volgende verzonnen. Ik zou met
een auto vanuit Veldhoven naar Brussel reizen. Vervolgens met het vliegtuig naar Lyon. Nee, niet Grenoble,
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want daar was geen huurauto beschikbaar. Vervolgens daar in een andere
huurauto stappen en maar liefst 300
km rijden naar de eindbestemming.
Grappig was dat ik vanuit Nederland in
een auto met Duits kenteken stapte om
naar België te rijden. Dan in Frankrijk
te stappen in een auto met Frans kenteken. Op de terugweg kreeg ik in
Brussel een auto met Belgisch kenteken.
Toch wel apart om in auto’s met zoveel
verschillende kentekenplaten te rijden.
Bij een andere dienstreis, dit keer naar
de Verenigde Staten, kreeg ik bij Salt
Lake City, een stad in Utah, een auto
met New Yorks kenteken. Dat maakte
mij niet veel uit, maar een Amerikaanse collega, die werkzaam is in Connecticut, een staat vlak bij New York, vond
het maar niets dat zijn auto ook een
kenteken uit New York had. Een beetje de rivaliteit tussen Amsterdam en
Rotterdam. Overigens reed deze collega een keer ’s avonds zonder achterverlichting. Het was bij dit soort auto’s (of is het iets Amerikaans?) mogelijk om de verlichting aan te zetten aan
de voorzijde, zonder dat deze aan de
achterzijde brandt.
Je ziet in Amerika nog wel andere
vreemde dingen. Wist u dat je in Amerika op de snelweg in je eigen baan
mag blijven om in te halen? Ook als dat
in de rechterrijbaan gebeurt. En bij een
verkeerslicht mag je rechtsaf slaan
door het rode verkeerslicht, behalve
als aangegeven is dat dit verboden is.
Uiteraard alleen als het veilig kan gebeuren. En ruzie met een politieagent
wil je echt niet.
Er wordt in dat land eerst geschoten
en dan pas worden er vragen gesteld.
Nog een observatie in Amerika: alles
is daar “big”. Of het nu de auto’s zijn,
of de snelwegen, of de supermarkten,
of de mensen. Echt alles is daar groot.
Dat van die dikke mensen is nauwelijks
te begrijpen als je ziet hoeveel “diet”
artikelen er in een supermarkt beschikbaar zijn. Bijna alles is “diet” dit en
“slim” dat. Je praat dan over supermarkten waar je staande voor een van
de wanden de tegenoverliggende
wand nauwelijks kunt zien, zo ver weg
is die.
Karel
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gestieve schrijftrant. Voor het geestesoog van de lezer ontrolt zich het decor
van de vertelling. Planeten, landschappen, klimatologische omstandigheden, flora en fauna, geuren en kleuren,
steden, nederzettingen, kastelen,
burchten of sloppen en de bewoners mensen, maar ook bizarre én invoelbare wezens, met hun leefwijzen, behuizing, kleding- en voedingsgewoonten, zeden, absurde gewoonten, (a)
sociale omgangspatronen, kasten,
rangen en standen, middelen van bestaan, transport- en communicatiemiddelen - zijn als het ware uit te tekenen.
Vance schetst de contouren, en de
lezer vult ze in.
Oftewel, de fictieve werelden die hij
beschrijft zijn zo geloofwaardig en
herkenbaar dat ze absoluut niet fictief
aanvoelen en je er volgend seizoen via
het reisbureau zo naar toe lijkt te kunnen.
We begeven ons even in de duistere
en excentrieke wereld van de science
fiction, obscure literatuur voor pubers,
nerds en fantasten.
Science fiction zult u zeggen, dat zijn
toch die obscure Amerikaans blaadjes
en stripverhalen die als pulp worden
afgedaan?
Zeker, het komt niet in de buurt van de
grote klassieke literatuur, hoewel daar
ook veel op af te dingen valt.
Toch is er inmiddels een serieuze
lichting auteurs die verhalen schrijft die
met kop en schouders uitsteken boven
de gewoonlijke raket en buitenaardse
wezens verhaaltjes.
A.E. van Vogt had al in 1945 de toon
gezet met zijn Nul-A-trilogie, op de
voet gevolgd door Isaac Asimov met
zijn Foundation-serie. Robert A.
Heinlein volgde met Vreemdeling in
een vreemd land, Frank Herbert met
Duin en Arthur C. Clarke met 2001:
A Space Odyssey.
Mijn grote favoriet is echter de Amerikaanse schrijver Jack Vance.
Wat maakt hem tot de uitzonderlijke
verteller die het is?
Beter dan de beschrijving in Wikipedia
kan ik het niet verwoorden:
♦ Een kenmerk van het werk van
Vance is zijn beeldende taal en sug-

Een van deze werelden is:
“Tschai, de waanzinnige planeet”.
Dit is een bundeling van vier boeken:
Een stad vol Chash, Onder de Whank,
De Dirdir en De Pnume.
Hierin worden de avonturen verhaald
van de ster-verkenner Adam Reith en
zijn trawanten. Hij maakt een noodlanding op de planeet Tschai en treft daar
een zeer complexe samenleving aan.
Vele avonturen volgen op deze landing
doordat de verschillende bizarre bevolkingsgroepen het hem danig lastig
maken.
Laat u niet misleiden door al die vreemde namen maar laat u verwonderen
door de alledaagse gebeurtenissen die
opvallend veel gelijkenis vertonen met
onze wereld maar daar ook lichtjaren
prettig van verschillen.
Dompel u onder in de vreemde werelden en de bloemrijke schrijfstijl van
Jack Vance en weet dat er nog negenenveertig boeken van de hand van
deze meesterverteller beschikbaar
zijn.
Gert Boogerd
De Veldpost

Voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte zijn er in onze afdeling
ook nu weer vrijwilligers beschikbaar.
In de meeste gevallen zijn zij bereid
daarvoor bij u aan huis te komen. Deze
hulp is bedoeld voor leden van onze
vereniging met een jaarinkomen van
maximaal € 37.000 voor alleenstaanden en van € 55.000 voor gehuwden/
samenwonenden. Verder moet het
gaan om “eenvoudige” aangiften (geen
pakketten aandelen, grote vermogens
of complexe zaken). De kosten bedragen € 12,00 te betalen aan de invulhulp.
Als u gebruik wilt maken van deze hulp,
dan kunt u dat op één van de drie onderstaande mogelijkheden doen:
vóór 15 februari 2021:
►Het invullen van het aanvraag invulformulier “Hulp bij Belasting Aangifte
2020” onder de rubriek belangenbehartiging op de “pvge Veldhoven” internetsite
►Te mailen naar:
Belangenbehartiging@pvge-veldhoven.
nl

Hulp bij belastingaangifte over 2020
Inschrijﬀormulier voor hulp bij het invullen van de
belas ngaangi e over 2020
Naam: mevr/ dhr ……………………………………………………………......................………….
Adres:

………………………………………………………………………………………................

Postcode: ……………………………………………… Tel ………....................………....……….
Ik heb zelf een computer met internet: JA / NEE
Vóór 15 februari 2021 opsturen naar of bezorgen op het adres:
T. Zeegers, de Scheerder44, 5506 BM Veldhoven.
E‐mail mag ook: belangenbehar ging@pvge‐veldhoven.nl

►Door het strookje hierboven in te
vullen en toe te sturen (of te bezorgen)
op het adres:
Ton Zeegers, De Scheerder 44,
5506 BM Veldhoven.
Als u al eerder gebruik maakte van
deze service, wordt u verzocht tòch
opnieuw het strookje in te leveren en
niet zelf een invulhulp te gaan vragen
om weer bij u langs te komen.

Indien u van deze hulp gebruik gaat
maken, wilt u dan alle relevante stukken van 2020 klaar leggen, zoals inkomensgegevens (de jaaropgave van de
SVB, van pensioenfondsen, van lijfrenten), de jaaropgave van uw hypotheekverstrekker, de WOZ-beschikking van
de gemeente, de afschriften van banken girorekeningen, nota’s van medicijnen, bijzondere uitgaven, bewijsstukken van gedane giften, de belastingaangifte van vorig jaar, etc.

Spreker: Hans Teuwen
Datum: vrijdag 12 maart 2021 - Aanmelding via de link
Samenvatting:
In zijn presentatie bespreekt Hans
Teuwen hoe in ons dagelijks leven
elementen zijn te vinden die op de een
of andere manier gekoppeld zijn aan
de klassieke Griekse en Romeinse
cultuur.
Daar zijn er meer van dan je zou denken. De namen van voetbalclubs als
Ajax en Heracles liggen voor de hand.
Maar minder voor de hand liggen merken als Asics en NIke. Echt heel dagelijks is de klassieke cultuur te vinden in
onze portemonnee: de Euro. En wat
denkt u van dit stukje waarvoor ik het
alfabet gebruik? Sport en theater danken we via lange wegen aan de oude
Grieken en één van onze schoolsoorten heet gymnasium. Dit zijn maar een
Jan.2021-Jaargang 34, Editie 1

paar voorbeelden waarmee Hans
Teuwen beschrijft hoe ons dagelijks
leven schatplichtig is aan de klassieke
cultuur.
CV:
In zijn werkzame leven was Hans
Teuwen leraar geschiedenis, conrector en directeur van het Stedelijk College Eindhoven, locatie Henegouwenlaan, een school voor vwo, havo,
mavo. Hij organiseerde en begeleidde
vijftien keer een schoolreis naar Griekenland, het land waarop hij in 1981
verliefd werd. Bij gelegenheid gidst hij
nog steeds groepjes belangstellenden
in Griekenland. Daarnaast was Hans
jarenlang raadslid in de gemeente
Waalre en acht jaar wethouder.
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Dit boek van een gelauwerde Engelse
schrijver verscheen in 2010 en werd in
hetzelfde jaar vertaald in het Nederlands. Het is een flinke roman van ruim
600 pagina's, maar vervelen doet dit rijk gevulde boek geen moment.
We bevinden ons in Japan, op het kunstmatige eiland Deshima, een springplank voor de schepen van de
VOC en gelegen in de haven van Nagasaki. Wikipedia: Dit eilandje was
vanaf 1641 tot en met 1859 een Nederlandse handelspost en het enige
contact tussen de westerse wereld en
het grotendeels afgesloten Japan.
De hoofdpersoon Jacob, Zeeuwse
boekhouder, arriveert in 1799 in Deshima. Hij heeft de opdracht een corruptieonderzoek te doen. Hij gaat voortvarend te werk en dat levert natuurlijk
allerlei conflicten op, zowel aan Nederlandse als Japanse zijde. Eigenlijk is
hij gekomen om fortuin te maken: zijn
geliefde Anna wacht in Zeeland op
hem. Hij kan pas met haar trouwen als
hij haar de gewenste welstand kan
bieden.
Hoewel de Japanse overheid een
strikte scheiding van de Westerse en
Japanse cultuur tracht te handhaven,
vat Jacob een grote liefde op voor Orito, een vroedvrouw die op het eiland
mag verblijven en in de leer is bij een
Nederlandse arts. De liefde tussen
14

Jacob en Orito is verboden en zij wordt
verbannen naar een verafgelegen
klooster. Die plek is niet pluis, er spelen
zich mensonterende en zelfs misdadige toestanden af. Orito weet er op een
gegeven moment te ontsnappen, maar
vanuit haar verantwoordelijkheidsgevoel gaat ze vrijwillig terug, omdat ze
beseft dat de vrouwen in het klooster
haar nodig hebben.
Jacob is een beetje naïef en eigenlijk
te goed voor de wereld waarin hij zich
moet handhaven: rechtschapen als hij
is ontmoet hij veel tegenwerking van
zowel Japanse als Nederlandse en
Engelse zijde. De Engelsen azen op
de handelspost. Nederland maakt een
onrustige politieke periode door: de
Bataafse Republiek staat op omvallen,
Napoleons macht reikt tot in Holland,
zijn broer krijgt een leidersrol. Van die
Hollandse instabiliteit wil Engeland
profiteren.
Mitchell laat de lezer in dit boek kennis
maken met een stuk historie die niet
zozeer onbekend is, maar door de
tijdsafstand wel onduidelijk: hoe ging
dat allemaal precies met de handel in
de Oost?
En dan de Japanse wereld, die toen
nog veel meer gesloten was dan tegenwoordig. De uitermate hiërarchische
en gecompliceerde Japanse wereld
met allerlei omslachtige rituelen laten
de lezer kennismaken met een ander
universum.
Het Japanse gezag van Deshima had
strikte wetten in het internationale
verkeer. Iedereen die een pas buiten
de uitgezette lijnen zette, kon op een
fikse straf rekenen.
Voorbeeld is Orito: zij genoot het privilege op Deshima te mogen verblijven,
omdat zij in opleiding was bij de arts
Marinus, bij wie zij het vak van vroedvrouw leerde. Zij krijgt een liefdesrelatie met Jacob de Zoet en wordt onmiddellijk zwaar gestraft met een ballingschap, die zij ver weg moet doorbrengen.
In historisch opzicht is het verhaal van
Jacob en zijn persoon losjes gebaseerd op het leven van Hendrik Doeff,
opperhoofd van de handelspost Deshima tussen 1803 en 1817.
De taal, stijl en verbeelding van Mitchell in deze roman worden alom hoog
gewaardeerd. Vooral ook de vertaling

van veel gecompliceerde tekstpassages heeft hoge ogen gegooid in de literaire wereld.
Het is een boek waarin je heerlijk kunt
verdwijnen.
Trees Schermij, januari 2021
Reageren? Mail naar
veldpost@pvge-veldhoven.nl

David Mitchell
(Southport, 12 januari 1969)
is een Brits auteur. Zijn werk
kenmerkt zich door een enorme
verscheidenheid aan stijlen en
vormen waarmee hij vele verhaallijnen door elkaar vlecht.
In zijn boeken staat Japan vaak
centraal.
De personages uit zijn verhalen
komen vaak in meerdere werken
terug, bijvoorbeeld in het ene
boek als tiener in 1920 en in het
andere boek als oude dame in
1980.
Hij woonde lange tijd in Japan.
In 2007 stond hij op de lijst van
100 invloedrijkste personen van
het Amerikaanse opinieblad
Time.
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Mij aa is Lilia S its-Ha rake , leeskri g egeleider a ee PVGE leeskri g .
Goed idee a Trees S her ij o ee lijst sa e te stelle a ie oeke die je
heel ijzo der ge o de he t. Boeke die het aard zij o herleze te orde .
Helaas he ik er al op ee pla k staa die ik ooit eg zal doe , ele zulle er
og olge . Moeilijk kieze , aar hier zij er da ie .
Va To
Wieri ga het
olge de oek Dit zij de ae . Dat is toe allig ook het
oek dat ij leeskri g deze
eek ko t ahale ij ij o
te gaa leze e sa e te espreke
Ee i trigere d oek, oeilijk eg te legge . )ij taalge ruik e e or e zeggi gskra ht oeit. Ee s hitere de reis aar
het o eke de. Ik he al zij oeke e
kijk uit aar het olge de.
A ie Proul ,
ee a
ij lie eli gsauteurs.
Mij fa oriete oek is
S heeps eri hte .
Quo le, ee derdera gsjouralist, erkt oor ee kra t i
Ne York. Hij ertrekt et
zij do htertjes aar het ruige
Ne Fou dla d aar de oeste atuur e
de o gepolijste Ne Fou dla ders.
Be je ee ogelliehe er da
oet je
eslist haar oek Mij le e op Bird
Cloud Ra h leze . Ee zeer eke d oek
a haar is ook Broke a k Mou tai
aari t ee o o s hu liefde oor elkaar o tdekke .
Arita Baa e s. Haar oek
Zoekto ht aar het paradijs is
ee zoekto ht aar aarheid
e erkelijkheid i het hart
a Ce traal-Azie. Ee ijzo dere es hrij i g a ee
heel ijzo dere to ht. Het is
ee pra hig e i druk ekke d oek a
ee sterke rou , o tdekki gs- reiziger,
ioloog e s hrijfster.
Aa a kelijk s hreef ze o er haar grote
liefde oor ka ele , oesij e e trekto hte i drie oeke Ee rege a
eeu ig uur, Oase Farafra e Woesij o ade - ee trekto ht door Suda . Als
e traatje ee heerlijke es hrij i g a
lora e fau a.
Paolo Cog ei. Hou je a erge - a
erhale o er erge - da houd je a
deze oeke . De o slage zij pra hig
geteke d, je krijgt etee zi o te gaa
leze .
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De a ht erge , De uite jo ge ,
Zo der de top te ereike .
Het laatste oek is ee
ijzo der erslag a iea d die tot i zi hte
ko t op
eter
hoogte e de pra ht o tdekt a klei e di ge . De
eerste t ee oeke gaa
o er erge , ee zaa heid, fa ilie,
rie ds hap e de a d et de atuur.
Ra or Wi s hreef Het
zoutpad. Dit oek is et
kra ht e hu or ges hre e .
Ee atuur- e reis oek,
ade e e e d ooi. Als je
a ilde pla te houdt zit je
goed et dit oek.
Ra or e haar a Moth erlieze
hu huis - alles uite hu s huld - e
er e e dat Moth ee er sige ziekte heet. Da e e ze het esluit o
het South West Coast Path te gaa
lope . Hu to ht era dert i ee ijzo dere o tdekki gsto ht.
De ilde silte is het er olg a Het
zoutpad, ee erhaal a hoop e liefde. Liefst leze a Het zoutpad.
Fra k Wester a .
Nu e ik a he aa het
herleze Ararat, ee reis
op het reuk lak a religie
e ete s hap. Waar is de
god a
ij ki derijd?
Wie of at heet zij plaats
i ge o e ? Deze rage ko e ij de
auteur op als hij a uit Ar e ië de
erg Ararat ziet, aarop ooit de ark
a Noa h zou zij astgelope .
Co ie Pal e .
Gelukkig u eer sterk i
de pi ture a de pas uitgezo de delige il op tele isie a het oek I.M.
Is ha Me er , haar grote
liefde. Ik hoop dat eel
e se gekeke he e , het is pra hig eril d e ge eldig gespeeld. Ik
he eel a haar geleze . Haar deuut as De Wete . I ze e jaar
o t oet de rou elijke ik-iguur a

de Wete ze e
a e . Het is ee
reeks o ge o e liefdesges hiede isse .
Elk oek a haar is trou e s het leze
aard.
Marieke Lu as Rij e eld.
Deze jo ge s hrijfster is og
aar jaar oud e heet u
al, sa e
et haar ertaalster, de “Booker i ter aioal prize“ ge o e oor
haar eerste ro a De a o d
is o ge ak. Het oek ertelt
het erhaal a het eisje Jas, die op ee
elk ee oerderij oo t. Haar roer
Mathies erdri kt e de ouders he e
si dsdie gee oog eer oor hu a dere
ki dere zodat er di ge reselijk isgaa e het gezi uit elkaar alt. Dit alles
ordt erteld i ee eige zi ige poëis he taal. Ook heet Rij e eld al poëzie
al u s op haar aa staa Kalfs lies e
Fa too
errie.
Haar laatste oek is Mij lie e gu steli g,
het erslag a ee o sessie,. Het is ij a
o ogelijk o het oek eg te legge , je
ilt erder leze .

Ali e Hof a
De dui e -hoedsters.
Ee fas i ere d erhaal dat
zi h afspeelt i het oude
Israël. Bes hre e orde
de le e s a ier op erkelijke rou e ier le e s
elkaar kruise i het jaar
a Christus. De ier rou e
erke i de dui e hokke e alle ier
he e ze gehei e . O derli g zij ze
heel solidair, daar pute ze kra ht uit o
zi h te eer te ku e stelle tege de
ija d die he il uitroeie .
Me o Wig a :
Z art als ka iaar. Het is ee
gedi hte u del a deze
helaas te roeg gestor e
di hter. O dat ik eel gedi hte lees ag er a
ij
ee gedi hte u del ijstaa . Elk gedi ht is to h ee
klei erhaal. Je ku t o er alles ee stukje
poëzie s hrij e . Va Wig a is ook ee
u del a alle gedi hte a zij ha d
uitgeko e . De itel is Alle gedi hte .
Pro eer ee s ee gedi ht per dag te leze , Wat je heel goed i dt of at je heel
erg aa spreekt s hrijf je o er, da he je
i korte ijd ee
u deltje o i te leze .
Lilia S its-Habrake
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Uw e-mailadres?
Heeft u een e-mailadres en heeft u de laatste drie maanden geen digitale
Nieuwsflits, of de aankondiging dat deze Veldpost op onze site staat, ontvangen?
Dan is bij onze ledenadministratie uw e-mailadres niet juist of niet bekend.
U wordt vriendelijk verzocht in dat geval uw huidige e-mailadres - én PVGE-lidnummer - door te geven aan:
José Klaassen joseklaassen@onsmail.nl
Antwoorden Test uw taalkennis
1a; 2b; 3b; 4c; 5c
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