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GROOTspraak
Allereerst iets voor ledenlezers. Bij de
genoeglijke zomerbarbecue hebt u mij
gevraagd de Ledenmutaties zichtbaar te
maken.
Sindsdien hebben we wel in het Gewag
een overzicht van nieuwe leden opgenomen. Voor overige berichten verwijs ik
naar de in ere herstelde webpagina op
Mijn AG met ‘Ledennieuws’.
In het vorige Gewag vroeg ik u te gissen
naar het aantal communicatiekanalen
van het AG. U heeft werkelijk geen idee,
want er kwam geen antwoord.
De redactie telt er vijftien. Het AG is dus
op veel plekken aanwezig. Denk bijvoor-

AG-Arrangementen

Genoeg nu over jou!18
Youp van ‘t Hek19
beeld aan het Gewag, de AG-website,
maar ook ‘ThisisEindhoven.com’
In dit nummer vindt u een overzicht van
de activiteiten voor de komende twee
maanden: onder andere informatie over
de volgende expositie, over filosofie-,
AGora- en Literaire Lezingen en over
excursies.
Let op: het volgende nummer verschijnt
begin mei en bestrijkt de maanden t/m
september. Dus denkt u nu alvast na over
uw bijdrage voor die periode.

Arrangementen
Aaltje van Zweden; Pim van Lommel20

AGora-Lezingen
Verslag Dijsselbloem10
Waterstof i.p.v aardgas22
Mythes rond digitale media
in het onderwijs23
Het geheim van Shakespeares
tragedies24

Excursie
Bezoek aan Beeldenstorm/Daglicht8
Bauhaus in Rotterdam9
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Lid worden van het AG?
Het Gewag is het magazine van sociëteit AG Eindhoven.
Het AG staat voor bijzondere activiteiten in goed gezelschap.
Lid worden? Kijk op www.ag-eindhoven.nl en kom vrijblijvend
twee maanden kennismaken.

Het eerstvolgende nummer
Het volgende Gewag verschijnt eind april.
De sluitingsdatum voor bijdragen voor zowel het Gewag nr.68
als voor de bijbehorende agenda is vrijdag 5 april.

Cover: Auke Hulst spreekt op donderdag 25 april in het AG
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Gastvrijheid
Zoals vaker in de bijna 75-jarige geschiedenis van het AG, bracht in 2015
een commissie advies uit over de koers van het AG voor de komende jaren.
Ik maakte zelf deel uit van deze commissie en het adviesrapport dat we
uitbrachten had als titel ‘Gastvrijheid’.

Literaire Lezing / Kom kennismaken met…

Auke Hulst

Donderdag 25 april, 20.00-22.00 uur

Wij zijn verheugd u kennis te laten
maken met Auke Hulst (1975), niet
alleen romanschrijver maar ook
literatuurcriticus, reisjournalist en
essayist voor onder meer de NRC en
De Groene Amsterdammer. Bekende
boeken van hem zijn ‘Kinderen van het
ruige land’, ‘Slaap zacht Johnny Idaho’
en ‘Ik herinner me Titus Broederland’
(genomineerd voor een Harland
Award en op de longlist van de Libris
Literatuurprijs in 2017). Met zijn boek
‘Motel Songs’ won Auke de ‘Bob den
Uylprijs’ in 2018.

Over die gastvrijheid wil ik het nog eens hebben;
hoe belangrijk die is. Een vereniging die niet
gastvrij is redt het niet, is mijn stelling, en het AG
wil graag weer 75 jaar verder…
Ik zie gastvrijheid terug in de wijze waarop het
team van de familie Koppen zijn uiterste best doet
om het ons op de sociëteit naar de zin te maken.
Ik zie het terug in hoe we de laatste jaren nieuwe
leden opvangen: introductie tijdens een Ledenborrel,
begeleiding door ambassadeurs in de eerste
maanden, deelname aan Nieuwe Leden Tafels. Het
draagt allemaal bij om je thuis te voelen en ik merk
dat het werkt en op prijs wordt gesteld.
Oudere leden die nooit zo’n ontvangst kregen,
zeggen me wel eens dat ze dat ook wel hadden
willen meemaken. Gelukkig vonden zij meestal
toch hun weg door zich actief bij activiteiten aan
te sluiten. Zelf heb ik het destijds, toen ik nog
geen AG-lid was, als erg positief ervaren dat mijn
buurman bij een AGora-Lezing gewoon even met
mij kennismaakte. Zo doen AG’ers dat. We zitten
immers in een vereniging en niet in de schouwburg.
We vinden binding tussen leden belangrijk. Als
je buurman of -vrouw geen AG-lid is, geeft dat je
gelegenheid om iets te vertellen over hoe aardig het
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AG is (en dat we graag nieuwe leden hebben).
Ik ervaar dat onze gasten zo’n benadering hogelijk
waarderen.
Heeft u al eens deelgenomen aan een vrijdagse
maaltijd in de Baretclub? Je borrelt en eet in vrij
korte tijd (om 19.30 uur ben je klaar), maar ontmoet
daar vaak andere leden dan je op ledenborrels
tegenkomt, en zeker niet de minst interessante. Het
bestuur vindt, naast de inhoudelijke zaken waar
we in het AG druk mee zijn, aandacht voor elkaar
essentieel.
Ook ons nieuwe webforum ‘Onder Ons Gezegd’,
waarover u kortgeleden van ons een bericht kreeg,
heeft tot doel via de mail de verbinding tussen de
leden te versterken.
We leven in een samenleving die steeds sneller
verandert en ons soms onzeker maakt. Het AG kan
een ‘rustpunt’ zijn, waar je je in goed gezelschap
op die wereld en jouw plaats daarin kunt bezinnen.
Ik wens u een goede voortzetting van het
verenigingsjaar.

Volgens NRC Handelsblad schrijft
Auke Hulst zijn verhalen met een
jaloersmakende stilistische brille.
Zo perfectionistisch als hij is in zijn stijl,
zo perfectionistisch is hij in de betekenis
van wat hij schrijft.

In ‘Zoeklicht op het gazon’ onderzoekt
Auke Hulst de mysterieuze verdwijning
van vicepresident Richard Nixon in
1960. Hij beschrijft op intelligente wijze
de invloed van karakters op de loop van
de geschiedenis van de Amerikaanse
politiek. Het resultaat is een historisch
psychologisch portret dat uiterst actueel is.
8 november 1960, Zuid-Californië.
Vicepresident Richard Nixon heeft
zojuist zijn stem uitgebracht voor de
presidentsverkiezingen waarin hij het
opneemt tegen de talentvolle senator
John F. Kennedy. Het belooft de
spannendste verkiezing ooit te worden,
een strijd tussen twee werelden: de
verbeten Quaker versus het gelikte
rijkeluiskind. Dan verdwijnt Nixon
opeens - op een roadtrip die hem naar
Tijuana, Mexico zal brengen.
Vanwaar dat impulsieve vluchtgedrag?
En welke beschadigingen opgelopen
in een leven dat in armoede begon, in
een gezin waar de dood nooit ver weg
was, zullen bepalend zijn voor de fatale
fouten die jaren later het vonnis zullen
voltrekken over Nixons carrière?

Rolf Treep
voorzitter
Gewag
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Expositie

Lex Grote en Monique Rutten

In verf ontsloten emoties
4 april t/m 3 juni
Per toeval exposeerden de Eindhovense kunstenaars Lex Grote (1958) en Monique Rutten (1963) samen in
de Oude Rechtbank in Eindhoven. Daarna nog eens in het klooster in Oudenbosch. Hoewel het werk totaal
verschillend is in sfeer en thematiek, gingen ze als experiment samen schilderen. Het nu getoonde werk is
echter autonoom ontstaan.

Het werk van Lex Grote oogt extravert, in een snelle toets met expressieve
kleuren neergezet en grafisch onderbouwd. Hij noemt het reflexen in verf.
Uiterlijke sporen van zijn ervaringen en indrukken weergegeven in verf, die hij
vervolgens gaat vormen tot een voorstelling. Hiervoor heeft hij een scala aan
schildertechnische handelingen voorradig, waarmee hij zichzelf, maar ook de
toeschouwer houvast biedt. “Voor mij is het ideale schilderij een combinatie van
gevoel en verstand, in een eerlijke toets.”

Monique Rutten
Blue eyes, tekening
30x43,
inkt en krijt op papier

Het meer introverte, indringende werk van Monique Rutten, wordt in een veel trager
proces in lagen opgebouwd. Gedurende het proces is er ruimte voor onverwachte
wendingen, die haar beelden versterken. Haar kleurgebruik is meer ingetogen en
haar voorstellingen bieden een doorleefde weergave van de mens in verzet.
“In mijn kunst zie je vaak dat het wringt, een stil of openlijk protest tegen opgelegde
verwachtingen. Voor mij mag het confronteren, discussie uitlokken en vragen of
weerzin oproepen. Ik wil niet behagen, geruststellen of een lieflijk tafereel scheppen,
maar ben op zoek naar de waarheid achter de maskers.”

Lex Grote
Stoel in blauw, 80x60
mixed media op linnen
foto @ Freekje Groenemans
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De combinatie van tekenen en schilderen delen ze, ook een bepaalde transparantie in
het werk. Het zijn echter de verschillen in opbouw, handschrift, thema en het uiteindelijke
beeld, die de afzonderlijke werken naast elkaar versterken.
Liesbeth Schreuder

Gewag
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Excursie

Bezoek aan Beeldenstorm/Daglicht
Vrijdag 22 maart, NRE-terrein Eindhoven

Net als Strijp S was ook het NRE-terrein een geheim
stukje Eindhoven. Hier stond de gemeentelijke
gasfabriek, met kantoren, werkplaatsen en
gashoudersilo’s. Het terrein met een aantal
bijzondere fabriekspanden wordt nu gezien als
industrieel erfgoed. De herinrichting van het terrein
is in volle gang, gericht op een levendig en creatief
woon-, werk-, recreatie- en maakgebied aan de
rand van het stadscentrum.
Op het terrein, naast het Erfgoedhuis, bevinden
zich de werkplaatsen van Beeldenstorm/
Daglicht. Hier kunnen kunstenaars en ontwerpers
experimenteren met allerlei materialen in diverse
ruimtelijke en grafische technieken. Het werkproces
van de gebruikers vindt normaal gesproken plaats
zonder bezoek van belangstellenden, terwijl

inzicht in de mogelijkheden en experimenten
juist zo interessant is. In dit Gewag kunt u in de
bijdrage van Bas Bierkens lezen waarom dit
volgens Liesbeth Schreuder zo is en zij zal dit ook
tijdens de excursie nog eens toelichten. Speciaal
voor de AG-leden wordt op deze middag een
programma aangeboden, met ontvangst en uitleg
door directeur Lex van Lith en een kunstenaar /
werkplaatsbegeleider die uitgebreid ingaat op
de technieken.
Aanmelden via de website.
Bijdrage: € 5.
Aanvang: 14.30 uur
Adres: Gasfabriek 12-14-16, te bereiken via de
Nachtegaallaan, 5 minuten lopen vanaf het AG. Er is
beperkt (betaald) parkeergelegenheid op het terrein.

Join the webteam
… de hipste en snelste club
van het AG!
Stel je voor: je hebt thuis op
je computer een webpagina
gemaakt voor je favoriete
commissie. Flitsende tekst,
mooie plaatjes, knoppen voor
het online aanmelden voor de
lezing. Je klikt op ‘Versturen’,
en dan komt de kick: je AGvrienden in de buurt, maar
ook die op vakantie in Canada
in New Zealand kunnen een
fractie van een seconde later
je perfecte creatie zien op het
world wide web.

Dit maakt het nou zo bijzonder om deel uit te maken van het
webteam. Ben jij een handige en enthousiaste ‘computeraar’?
Dan kun je dit ook! Al na een paar weken meelopen in ons
team, ben je in staat het boeiende vak van web-redacteur
uit te voeren. Wist je trouwens dat de AG-site boordevol
geavanceerde programmatuur zit dat je werk vergemakkelijkt
en de bezoekers van de site een goede interactie biedt?
Als je zelf softwareontwikkelaar bent en het je leuk lijkt om
samen met Harald Ihle hieraan verder te bouwen en alles te
onderhouden, ook dan ben je bij ons meer dan welkom.
Ervaring met het maken van websites is natuurlijk niet
verkeerd, maar zeker niet nodig. Heb je interesse en wil je
meer informatie of kennismaken? Stuur een mailtje aan onze
webmaster Jos: webmaster@ag-eindhoven.nl.

Excursie

Vooraankondiging Bauhaus:
zaterdag 11 mei
Op deze dag staat een excursie gepland
naar Rotterdam, waar we in het Museum
Boijmans van Beuningen een bezoek brengen
aan de grote overzichtstentoonstelling van
Bauhaus, pioniers van een nieuwe wereld. Het
is 100 jaar geleden dat deze stroming van
vernieuwing op het gebied van kunst, meubels,
keramiek, textiel, foto’s, architectuur ontstond.
Bekende namen zijn: Gispen, Breuer, Piet
Mondriaan, Kandinsky, Theo van Doesburg,
Walter Gropius. We zullen onder leiding van
een gids deze tentoonstelling bezoeken.
Het museum zal enige jaren dichtgaan
voor renovatie en dit is de laatste grote
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tentoonstelling voor de sluiting. Naast de
Bauhaus-tentoonstelling worden de topstukken
uit de vaste collectie onder de titel: ‘Als de
luiken sluiten’ nog tentoongesteld, voordat
ze in het depot gaan of elders in de stad
ondergebracht worden. We kiezen deze keer
voor een zaterdag.
Nadere informatie volgt in het Gewag van mei.
Reserveer vast de datum!

Carien Treep, Ine van de Rijke,
Els van der Zwet

Gewag

9

Dijsselbloem en Baudet

EU-Tafel

Wat hebben Dijsselbloem en Baudet gemeen? Beiden hebben een lezing
in het AG gehouden. Beiden hebben ook een verhaal over verleden,
heden en een wenselijke toekomst voor de Nederlandse samenleving.

Dinsdag 23 april, 20.00 uur

De lezing van Baudet ligt alweer vier jaar achter ons.
Hij overdonderde ons met zijn grote retorische gaven
en duidelijke stellingnamen. Dat de EEG en haar
opvolgers ons behoed hebben voor een oorlog is een
sprookje, dat heeft de NAVO gedaan. De EU beknot
onze zelfstandigheid en bedreigt onze identiteit.
Weg met de EU en de euro. Desgevraagd stelde
hij nooit de politiek in te gaan. Van Sikko Argelo
verscheen een deels hilarisch verslag van zijn
optreden in ‘t gewAG van januari - februari 2015.

Dijsselbloem schetste hoe de ontwikkelingen
van de laatste halve eeuw geleid hebben
tot de Eurocrisis. Via eindeloos overleg en
compromissen is uiteindelijk de fase van ad
hoc-beslissingen geëvolueerd in het scheppen
van nieuwe structuren die Europa meer
crisisbestendig kunnen maken. De lasten
worden niet meer bij de belastingbetaler
neergelegd maar bij de aandeelhouders als
banken door mismanagement failliet gaan.
Zijn eigen handelen in de periode 20132018 als minister van Financiën en voorzitter
van de Eurogroep werd duidelijk gedragen
door sociaaldemocratische waarden
en de overtuiging dat verdere Europese
samenwerking een must is.
Mijn mening is dat mensen als Jeroen
Dijsselbloem onmisbaar zijn voor een
vruchtbare voortgang van het Europese
project. Wil Europa een ‘Rijnlands’ stempel
kunnen drukken op mondiale ontwikkelingen
dan moeten we minder balkanisering en meer
eenheid hebben in Europa.
In Baudet zie ik een gevaar. Hij schildert de
huidige situatie in Nederland als rampzalig,
maar gelukkig, ‘de redder’ staat klaar.
Baudet past in de antiliberale houding die
momenteel in Europa de kop opsteekt. Als
welbespraakte dandy en libertijn is hij een
kleurrijke intelligente figuur. Mocht zijn partij
in de Staten-Generaal veel groter worden dan
kan hij veel schade aanrichten.
Als optimist verwacht ik dat over vijf jaar
zijn beweging in elkaar zakt, mits de
middenpartijen hem, uitgaande van eigen
beginselen, lik op stuk geven, steeds als hij
feiten als meningen behandelt. Velen zullen
dan inzien dat Baudet wel spektakel biedt,
maar geen oplossingen voor complexe
problemen.

Foto © : Ine van de Rijke

10 Gewag

EU, een toekomstperspectief

Klaas Bottema

Hoe nu verder met de EU, wanneer de Brexit
doorgang vindt? Wat kunnen wij ervan verwachten?
Allemaal vragen die op u afkomen na een wild
Brexit-jaar. De leden van de EU-Tafel willen u op
deze avond deelgenoot maken van de visies en
discussies die hierover zijn gevoerd.
Wij hebben dit verenigingsjaar geprobeerd om
zaken op een rij te zetten die van invloed zijn op de
toekomst van de EU en dus ook van Nederland. Om
wat over die toekomst te zeggen hebben we onder
meer gekeken naar de historische breuklijnen die
door de EU heen lopen. Oost lijkt soms tegenover
West te staan, maar ook Noord tegenover Zuid.
Verschillen die hun oorsprong mede vinden in de
culturele achtergronden, de historie en geografie
van landen en volken.
Als we ervan uitgaan dat die breuklijnen de interne
tegenstellingen laten zien, dan moeten we ook
kijken naar wat er daardoor mogelijkerwijs om

ons heen gaat gebeuren. Wat dreigt er allemaal
in de omgeving van de EU te verschuiven of wat
verandert er bij de volken zoals die tegen de EU
aankijken?
Voor welke waarden staat die EU, hoe beleven
individuele burgers deze? Welke invloed hebben de
snelle communicatiemedia daarop?
De EU-Tafel heeft dergelijke onderwerpen
bestudeerd en bediscussieerd. Als resultaat hebben
we een soort tableau gemaakt dat laat zien welke
toekomstmogelijkheden er zijn. Dé toekomst kan
uiteraard niet worden voorspeld, maar wel zal het
deze avond gaan over mogelijke verwachtingen.
Wij zijn bijzonder benieuwd hoe u reageert op
onze bevindingen, welke visie u heeft en waarom.
Wij kunnen het geschetste beeld dan verrijken met
uw gedachten. Noteer maar vast in uw agenda
dinsdag 23 april, 20.00 uur in het AG.
Bernard Grevink
Gewag

11

Literaire Kring

Fjodor M. Dostojevski: De speler

Informatie over de verdere activiteiten van de Literaire Kring kunt u op het ledengedeelte van de website
vinden. Als u een keer een bijeenkomst van de Literaire Kring wilt bijwonen, dan graag aanmelden via
literairekring@ag-eindhoven.nl.

Dinsdag 19 maart, 19.30 uur

Rob Westra

Voor het eerst hebben we in de Literaire Kring een dichteres en haar werk besproken. En het was
een heel bijzondere, de Poolse Wislawa Szymborska, prachtig ingeleid door Frans Remmen. We
blijven in oostelijke richting gaan, met Fjodor Dostojevski (1821-1881) bespreken we misschien wel
de grootste en bekendste schrijver van Rusland. Eerder bespraken we zijn boek ‘Misdaad en Straf’,
zijn eerste grote roman, die werd gevolgd door een lange rij werken die vandaag tot de top van de
wereldliteratuur worden gerekend. Geen andere schrijver heeft ons zo prachtig laten kennismaken
met de ‘Russische Ziel’.

Dostojevski groeide op in een gezin van zeven
kinderen. Vader was arts in een ziekenhuis voor de
armen, een filantropische instelling, waar het gezin
ook woonde. De moeder, een koopmansdochter,
had een voor die tijd zeer brede culturele
belangstelling. Zelf ging hij naar de militaire
ingenieursschool, werd tekenaar bij het corps genie,
maar na een jaar ontslagen. Daarna begon zijn
literaire leven met het vertalen van Honoré de Balzac
en George Sand uit het Frans.
In 1865, in ernstige financiële problemen beland
door gokken en de zorg voor het gezin van zijn
overleden broer, schreef hij in vier weken ‘De speler’.
Het autobiografische element maakt deze roman extra
interessant.
De hoofdpersoon, Alexj Iwanowitsj, is privéleraar van
de kinderen van een voorname Russische generaal. Hij
wordt verliefd op de stiefdochter Pauline, die met zijn
gevoelens speelt. De generaal raakt door zijn spel aan
de roulettetafel aan lager wal en rekent op de erfenis
van zijn moeder om te overleven.
Ook de leraar is een gokker, die na winst en verlies
eindigt als een verhard mens, mislukt in de liefde, met
af en toe een baantje, maar zijn geld steeds weer
verspelend.
De inleiding wordt verzorgd door de Russische
schrijfster Sandra Geller, die in 1981 in opdracht van
de KRO een hoorspel over Dostojevski schreef met
de titel ‘De mens is een raadsel’ (met Jules Croiset in
de rol van Dostojevski). Het hoorspel is deel van de
inleiding.
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Literaire Kring

Martin Walser:
Een springende fontein
Dinsdag 16 april, 19.30 uur

Na de bespreking van ‘De speler’ van
Dostojevski, waarin de ‘Russische Ziel’ zo mooi
wordt geduid, staat er nu een prachtig boek van
Martin Walser op het programma.

Walser (1927) is een vooraanstaand Duits
schrijver en intellectueel die in de naoorlogse
politiek al verschillende malen van zich heeft doen
spreken. In 1944 werd hij lid van de NSDAP, na
de oorlog een prominent socialist. Hij studeerde
literatuurwetenschap, geschiedenis en filosofie en
promoveerde op een proefschrift over Franz Kafka.
In 1998 kreeg hij de Vredesprijs van de Duitse
Boekhandel. Bij de uitreiking van die prijs pleitte
hij in zijn dankwoord ervoor dat Duitsland zijn
oorlogsverleden achter zich moest laten.
In ‘Een springende fontein’ maken we kennis met
Johann die in de vooroorlogse jaren opgroeit in
een hotel aan het Bodenmeer. Ook Walser’s ouders
hadden aan dat Bodenmeer een niet erg florerend
hotel. Dit is de vergaderplaats van een nieuwe
politieke partij, die wordt geleid door de vader van
Johann’s beste vriend, Adolf. Omdat Johann een goed
kind wil zijn zegt hij niet wat hij denkt.
De wereld schudt op zijn grondvesten. Johann staat
er middenin en zoekt zijn weg. Zijn leeshonger en
de drang om te schrijven, leren de jongen te
overleven en geven hem een eigen identiteit.
De inleiding wordt verzorgd door Lo Tigchelaar.

Gewag
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Sociëteitsleven
Als dit Gewag op uw deurmat valt
probeert de lentezon ons wellicht
al te verwarmen. We hebben een
volle Sociëteitsagenda achter de rug.
Sinterklaas, Kerstdiner met concert en
Nieuwjaarsborrel werden erg goed
bezocht en waren heel gezellig. Ook de
andere activiteiten waren zeer divers.
We kregen zelfs Jeroen Dijsselbloem
nog op bezoek! Nu gaan we de lente

AG-Vrouwenkoor
in, komen voorzichtig de korte rokjes
tevoorschijn en worden de toerfietsen
weer uit het vet gehaald.
De Ledenborrels gaan gewoon door.
Op 7 maart hebben we zelfs een
verrassing in petto en op 4 april de
opening van een nieuwe expositie.
We verwachten u weer in groten getale.
Tot gauw!

Oproep

Vorig jaar juni rond midzomernacht zongen de schone veertien ‘fairies’ de sterren van
de hemel. Maar Gilbert & Sullivan zelf wisten toen al dat veertien eigenlijk geen goed
aantal is. Daarom opnieuw een dringende oproep aan eenieder die kan zingen om
zich op korte termijn zich aan te sluiten en het aantal op te krikken naar minimaal 20
zangeressen.
Dit jaar zal het concert plaatsvinden op vrijdag 20 september. Dit concert zal
voortbouwen op het eerdere succesvolle Gilbert & Sullivan-concert.
Ook de komische bariton Johan van Oorschot gaat hier zijn bijdrage weer aan
leveren. Op woensdagavonden komen wij wekelijks bij elkaar om hier samen aan
te werken.
Namens het koor,
Richard Meulendijk, dirigent

Bridge op het AG.
Met en zonder vaste partner.
Kijk op de website
voor de mogelijkheden.
Mieleke Moolenbeek-Hermens

Culinaire Tafel
De culinaire vijfgangendiners zijn steeds aangepast
aan de seizoenen.
Op woensdag17 april proeft u de lente:
wat zou het worden? Laat het u smaken.
De laatste Culinaire Tafel is op
woensdag 19 juni - vast en zeker in de tuin.

De vaste AG-kok Jörg verrast elke keer weer
met heerlijke gerechten.
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Agenda mrt - apr
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Maart 2019
Vr 1 mrt Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 1 mrt Filmhuis
Speelfilm: The day of the jackal
Balkonkamer, 19.30 uur

Ma 4 mrt AG gesloten
Do 7 mrt Ledenborrel
Ledenborrel met verrassing en
aansluitend Kip Kerrie en
Boeuf Bourguignon
Sociëteit, 17.30 uur
Ma 11 mrt AGora-NKV-Lezing
De Eeuw van Pericles,
een Gouden Eeuw?
Haardkamer, 20.00 uur

Niet-leden zijn welkom,
aanmelden via website:
www.ag-eindhoven.nl
Deze lezingen zijn mede
mogelijk gemaakt door:

Toneel&Cabaret
AG-Koor
Bridgeclub 1
Vrij Bridge
Tafel O&D 1
Tafel O&D 2
Tafel O&D 3
Politiek Hist. Kring
EU-Tafel
Filosofie
Groep Vergeer
Groep Van Reijen
Groep Rajh/Argelo
Groep Van der Velde
Groep Tinnevelt
Groep De Wind
Groep Slurink

Di 12 mrt Wandeling
5 km wandeling
Diverse locaties, 10.30 uur

Vr 22 mrt Filmhuis
Opera Donizetti: Lucia di Lammermoor
Balkonkamer, 19.30 uur

Vr 12 apr Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Wo 13 mrt NLT 18-2
Nieuwe Leden Tafel 18-2
Sociëteit, 18.00 uur

Vr 22 mrt Arrangement
Aaltje van Zweden &
Nederlands Blazers Ensemble
Muziekgebouw/Meneer Frits: vanaf?

Vr 12 apr Filmhuis
Documentaire: Het Romeinse Rijk.
Burgerschap & Ineenstorting
Balkonkamer, 19.30 uur

Zo 24 mrt Wandeling
10 km wandeling
Diverse locaties, 10.30 uur

Za 13 apr AG-Toneel

Di 26 mrt Muziekcaleidoscoop
Bob Dylan & Ierse muziek
Balkonkamer, 20.00 uur

Zo 14 apr AG-Toneel

Do 14 mrt Filosofielezing
2de Filosofielezing
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 19 mrt AG-Arrangement
Genoeg nu over jou!
Sociëteit, 17.30 uur

Di 19 mrt Literaire Kring
Fjodor Dostojevski - De speler
Balkonkamer, 19.30 uur
Do 21 mrt AGora-Lezing

Di 2 apr AGora-Specials

Waterstof ipv aardgas
Meerlezaal, 20.00 uur

i.s.m. AG-Toneel: Reina Brouwer
Het geheim van Shakespeare
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 22 mrt Excursie

Wo 3 apr Arrangement

Beeldenstorm/Daglicht
NRE-terrein Eindhoven, 14.30 uur

Pim van Lommel & Black Pencil &
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor
Muziekgebouw/Meneer Frits: vanaf?

Vr 22 mrt Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

Do 4 apr Ledenborrel
Sociëteit, 17.30 uur

elke maandag, Meerlezaal, 20.00 uur
elke woensdag, Meerlezaal, 20.00 uur
2e dinsdag van de maand, 19.30 uur
elke woensdag, 19.30 uur,
aanmelden voor dinsdag 12.00 uur
elke 2e donderdag van de maand, 11.30 uur
elke 4e woensdag van de maand, 12.00 uur
elke 3e maandag van de maand, 12.00 uur
elke 2e woensdag van de maand, 11.00 uur
elke 2e dinsdag van de maand, 20.00 uur
maandag
maandag
maandag
maandag
dinsdag
woensdag
woensdag

11/3,
11/3,
18/3,
25/3,
19/3,
13/3,
27/3,

Data onder voorbehoud. Kijk voor de actuele agenda op: www.ag-eindhoven.nl
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1/4,
8/4,
8/4,
15/4,
16/4,
10/4,
24/4,

20.00
10.30
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Do 4 apr Opening Expositie
Lex Grote en Monique Rutten
Sociëteit, 18.00 uur

Di 9 apr Wandeling
5 km wandeling
Diverse locaties, 10.30 uur

Di 9 apr AG-Arrangement
Youp van ‘t Hek
Sociëteit, 17.30 uur

Di 9 apr AGora-EOL-Lezing

Scènes uit Shakespeare
Meerlezaal, 20.00 uur

Scènes uit Shakespeare
met aansluitend gevarieerd buffet
Meerlezaal, 15.00 uur

Ma 15 apr AG-Toneel
Scènes uit Shakespeare
met dagmenu vooraf
Meerlezaal, 20.00 uur

Di 16 apr Literaire Kring
Martin Walser
Balkonkamer, 19.30 uur
Wo 17 apr Culinaire Tafel
Een heerlijk vijfgangendiner
Terraskamer, 18.00 uur
Vr 19 t/m 22 apr AG gesloten
Di 23 apr EU-Tafel
Sociëteit, 20.00 uur
Do 25 apr Literaire Lezing
Kom kennismaken met...
Auke Hulst
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 26 apr Baretclub
Borrelen en tafelen
Sociëteit, 18.00 uur

De Per-hedj en de Egyptisch staat
Meerlezaal, 20.00 uur

Vr 26 apr Filmhuis
Speelfilm: Anne Boleyn
Balkonkamer, 19.30 uur

Wo 10 apr NLT 18-2
Nieuwe Leden Tafel 18-2
Sociëteit, 18.00 uur

Zo 28 apr Wandeling
10 km wandeling
Diverse locaties, 10.30 uur
Gewag
Gewag
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AG-Arrangementen
Feestelijke avond naar het theater in goed gezelschap

Ook dit seizoen organiseert het AG weer een aantal arrangementen voor theaterbezoek met
AG-leden. U komt samen op het AG en ontvangt daar de toegangsbewijzen voor de voorstelling.
Na een aperitief is er een gezamenlijke maaltijd. Vervolgens brengt een VIP-bus u naar het theater.
Afhankelijk van de voorstelling is er een enkele keer een inleiding, soms na afloop van het toneelstuk
een gesprek met een acteur. Na de voorstelling wordt u weer gezamenlijk teruggebracht naar het AG.
Het arrangement is inclusief maaltijd, voorstelling en vervoer. De prijs bedraagt € 64.

Genoeg nu over jou!
Ingeborg Elzevier, Annick Boer
en Peter Tuinman
Dinsdag 19 maart, samenkomst op het AG 17.30 uur
Als de dochter des huizes haar man verliest, is het
de vraag wie daar het meeste onder lijdt: de dochter
of haar moeder. De dochter is in staat het leven
weer op te pakken, de moeder blijft hangen in diepe
rouw. Maar was de relatie tussen schoonmoeder en
-zoon wel zo hecht? En hoe staat de (schoon)vader
in dit verhaal? Genoeg nu over jou! is een heerlijke,

bitterzoete komedie, waarmee actrice Ingeborg
Elzevier (82) haar zestigjarig toneeljubileum viert.

Kijk op de AG-website voor meer informatie over
deze voorstelling en om u in te schrijven.
Inschrijven tot 5 maart 23.59 uur.

Met de kennis van nu
Youp van ‘t Hek
Dinsdag 9 april, samenkomst op het AG 17.30 uur

Met de kennis van nu is een van de meest
gebezigde termen. Vooral van blunderende
politici, die hiermee iets recht proberen te
praten. Bij Youp ligt dat anders. Je zult het
hem nooit horen zeggen. Volgens hem hoort
blunderen namelijk bij het leven. In elk geval
bij zijn leven. En in dit programma praat hij
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niks recht, integendeel. Hij praat het liever nog
krommer. Vol zachte weemoed en keiharde
actualiteit. Of u daar wijzer van wordt? Volgens
Youp wel. En... hij laat u in elk geval lachen.
Kijk op de AG-website voor meer informatie
over deze voorstelling en om u in te schrijven.
Gewag
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Arrangementen

Feestelijke avond naar het
Muziekgebouw met uw eigen
gezelschap

Muziekcaleidoscoop

Muziekcaleidoscoop, secunde

Hanna van Stratum
over Ierse
traditionele muziek

In samenwerking met het Muziekgebouw hebben we een nieuwe vorm gevonden. Heel interessant en
aantrekkelijk. Speciaal voor AG-leden en hun introducés biedt het Muziekgebouw een arrangement
aan: een korting op de concerten in twee series in combinatie met een driegangen diner bij Meneer
Frits, samen voor de scherpe prijs van € 40 (p.p. per concert).

Het arrangement boekt u als volgt:
• U bestelt via de website van het Muziekgebouw uw tickets op de ster-rang
(let op: voor andere rangen geldt deze aanbieding niet) en het diner.
U gebruikt de volgende actiecode: ArrangementAG, de korting wordt dan
automatisch verwerkt. Uw tickets gelden tevens als kortingsbewijs bij het diner
• U checkt de aanvangstijd op internet bij de boeking
• U gaat tevoren en tijdig op eigen gelegenheid naar meneer Frits voor het diner

Kijk op de AG-website voor meer informatie over deze voorstelling
en om u in te schrijven.

Dinsdag 26 maart, 21.00 uur

Muziekcaleidoscoop, prime

Willie Roncken en
Ludo Baghuis
over Bob Dylan
Dinsdag 26 maart, 20.00 uur

Vrijdag 22 maart

Aaltje van Zweden &
Nederlands Blazers Ensemble
20 Gewag

Woensdag 3 april

Pim van Lommel & Black Pencil &
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor

Bob Dylan is geboren in 1941. Als schrijver
en zanger van protestsongs heeft hij grote
invloed gehad op zijn generatie in de
Verenigde Staten en wereldwijd.
Op 13 oktober 2016 werd hem de
Nobelprijs voor Literatuur toegekend omdat
hij ‘de grootse Amerikaanse liedtraditie met
nieuwe dichterlijke expressiemogelijkheden
heeft uitgebreid’. Hij volgde verschillende
stijlen. Zijn muziek werd vooral uitgevoerd
door andere bands en zangers omdat zijn
zangstem niet geweldig is.
Willie Roncken nam in 2016 het initiatief
om de Nobelleesgroep te starten. Het is dus
niet verwonderlijk dat ze ons deze avond
samen met Ludo Baghuis - pianist - op de
teksten en liederen van Bob Dylan wil
trakteren.

Hanna heeft in Dublin gewoond. Ze genoot daar
van het Ierse leven en van de liederen in de pubs.
Zo leerde ze ‘Clannad’ kennen. Leden van de
familie Brennan vormen deze groep. Ze begonnen
in 1970 in de herberg van hun vader. Ze zongen
oude Keltische liederen die merendeels mondeling
zijn overgeleverd, maar ook eigen composities.
Wij zijn gewend aan majeur en mineur, maar de
Keltische muziek is vooral in ‘folkmodaliteit’. Dit zijn
combinaties van oude kerktoonsoorten, die bij ons
in de leerboekjes staan. Heel speciaal. Clannad
heeft groot succes gehad. Er zijn heel wat opnames
verkocht. Eithne Brennan, beter bekend als Enya,
schreef muziek voor ‘The lord of the Rings’, onder
meer ‘The Council Of Elrond’ en ‘May It Be’.
De zuster van Enya, Moya Brennan, heeft ook veel
platen gemaakt. Clannad heeft zelfs in Eindhoven
gezongen.
Hanna zal ons laten genieten van haar passie voor
Ierse muziek in gezang en beeld.

Gewag
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AGora-Lezing

Prof.dr. Paul Kirschner

Mythes rond digitale media
in het onderwijs
Donderdag 18 april, 20.00 uur

AGora-Lezing

Richard van de Sanden

Waterstof ipv aardgas:
van groot belang voor een
succesvolle energietransitie
Donderdag 21 maart, 20.00 uur
De klimaatakkoorden streven naar een
volledig CO2-neutrale circulaire maatschappij
in 2050. De chemische conversie zal, door
gebruik te maken van hernieuwbare energie
uit wind en zon, daarin een grote rol spelen.
Een voorbeeld daarvan is de splitsing van
water in waterstof en zuurstof met behulp van
groene elektriciteit.
Waterstof is een veelbelovende potentiële
vervanger van fossiele brandstoffen en is
een schone energiebron zonder emissie van
CO2. Waterstof kan direct gebruikt worden
om energie te leveren bijvoorbeeld door
aardgas te mengen met of te vervangen door
waterstof. Bij toepassing van waterstof zijn er
bovendien mogelijkheden om van bestaande
energie infrastructuur gebruik te maken.
Het is echter ook mogelijk om met
waterstof en kooldioxide koolwaterstoffen
te produceren die de huidige fossiele
koolwaterstoffen, nu voornamelijk verkregen
uit olie, kunnen vervangen.
Als deze kooldioxide groen van oorsprong
is (bijvoorbeeld door die af te vangen
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Mark Twain zei: “In religie en de politiek
komen de meningen en overtuigingen
van mensen vooral uit de tweede hand
en worden ze van anderen overgenomen
zonder inspectie.”
Zowel onderwijskundigen, -technologen
en -psychologen, en hervormers van
leren en leeromgevingen alsook
bestuurders willen tonen hoe innoverend
zij zijn. Zij baseren zich bij voorkeur op
geloof, filosofie of ‘broodje-aapverhalen’.
Tijdens deze presentatie evenwel zal de
spreker met een wetenschappelijke blik
kijken naar vragen als:

uit de lucht), dan zijn de geproduceerde
koolwaterstoffen CO2-neutraal.

Kan de mens multitasken?

Het instituut DIFFER (Dutch Institute for
Fundamental Energy Research) doet
onderzoek op verschillende terreinen om
toepassing van waterstof mogelijk te maken,
bijvoorbeeld de splitsing van water om tot
waterstof te komen en de processen om met
behulp van kooldioxide te komen tot de
vorming van koolwaterstoffen. De nadruk
ligt op het fundamentele onderzoek naar
nieuwe chemische conversieprocessen
voor brandstoffen en chemicaliën.
Deze processen spelen een rol bij de
opslag van hernieuwbare elektriciteit om
seizoensvariaties op te vangen, als grondstof
voor de chemische industrie en als oplossing
voor het lange afstands- en vliegtransport.
Prof.dr.ir. Richard van de Sanden is
onder meer directeur van DIFFER en
deeltijdhoogleraar aan de TU/e.

Zijn wij ‘digital natives of homo
zappiens’ geworden?
Is kennis nog nodig als toch ‘alles
op internet staat’?

Paul Kirschner is onder meer
Universiteitshoogleraar, hoogleraar
Onderwijspsychologie aan de Open
Universiteit. Hij is daarnaast expert
op het terrein van onderwijsontwerp
en leerprocessen, leven-lang-leren en
ontwikkeling van interactie in het leren
en onderwijs.

Frans van den Berg
Gewag
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AGora-Specials i.s.m. AG-Toneel

Reina Brouwer

Het geheim van
Shakespeares tragedies
Dinsdag 2 april, 20.00 uur
Hoe komt het dat de stukken van
Shakespeare nog steeds worden
opgevoerd, terwijl latere toneelschrijvers
in de vergetelheid zijn geraakt? Welke
geheimen zitten er in verborgen?
Sommigen menen dat Shakespeare nooit
heeft bestaan; anderen menen dat hij een
hoveling was die geheime boodschappen
verborg in zijn toneelstukken. Of is het
toch de betovering die uitgaat van zijn
rijm? In deze lezing probeert Reina
Brouwer het raadsel van de voortdurende
aantrekkingskracht van de bard van
Stratford te ontrafelen.
Al vroeg in haar eerste studie werd ze
geboeid door ‘de grootste schrijver ooit’:
Shakespeare. Zij geeft lezingen, seminars
en workshops over dit onderwerp. In haar
visie is Shakespeare niet alleen de grootste
schrijver, maar ook een der belangrijkste
filosofen.

Toneel

AG-Toneel speelt
Scènes uit Shakespeare
Regie en verbindende tekst: Frank van den Berg
Zaterdag 13 april 20.00 uur, Meerlezaal
Zondag 14 april 15.00 uur, Meerlezaal
Maandag 15 april 20.00 uur, Meerlezaal

Een vrouw (Lady Macbeth) die haar man tot het
plegen van een misdaad aanzet en daarna het
heft in handen neemt;
Een oude vader (King Lear) die van zijn dochters
wil weten wie het meeste van hem houdt;
Een slimme rechter die een toepasselijke wet
zoekt, en vindt (in De koopman van Venetië);
Een man (Marcus Antonius) die om wraak roept
bij de begrafenis van zijn vriend (Caesar);
Een koning (Richard III) die op weg naar de
macht over iedereen heen walst.
Thema’s die nog steeds actueel zijn.
Mis deze visie op Shakespeare niet!

Entree € 10 voor leden, en € 15 voor niet-leden.
Kaarten te bestellen via www.ag-eindhoven.nl/
toneel Overgebleven kaarten te verkrijgen aan
de kassa (met gepast geld betalen).
Op zondag kunt u na afloop van de voorstelling
genieten van een gevarieerd buffet à € 22,50.
Maandag wordt voorafgaand aan de
voorstelling vanaf 18.00 uur het dagmenu
geserveerd.
Beide maaltijden kunt u reserveren via de
website als u de entreekaarten bestelt.

Reina Brouwer studeerde Engelse Taalen Letterkunde aan de Universiteit van
Groningen. Zij behaalde haar graad
Filosofie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en was vervolgens vele jaren
werkzaam in het voortgezet onderwijs.
Momenteel bereidt zij haar proefschrift
voor aan de Universiteit van Leiden bij prof.
dr.mr. Paul Cliteur. Het onderwerp betreft
de vergelijking tussen het denken van
Shakespeare en Nietzsche, met als titel:
‘The Power of Tragedy and the Tragedy of
Power.’
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Interview met Frank van den Berg, regisseur AG-Toneel

De hand van de meester

AG-Toneelproducties onder leiding
van Frank van den Berg:
Er is voor de uitvoering van het Toneel dit jaar
gekozen voor ‘Scènes uit Shakespeare’. Hoe ben
je juist tot die keuze gekomen?
“In overleg met de groep. Dit format met
verschillende scènes biedt mij met de huidige
beschikbare groep een flexibele werkvorm
waarmee ik alle spelers naar hun mogelijkheden
kan inzetten. Een aantal losse onderdelen,
verbonden door een overkoepelend thema, is
dan heel bruikbaar.”
Heb je iets met Shakespeare? Spreken zijn
toneelstukken jou bijzonder aan?
“Ik hou van klassieke stukken en die van
Shakespeare zijn wel heel interessant. En deze
voorkeur sloot aan bij die van de groep.
Welk thema is er gekozen?
“In eerste instantie was ik geïnteresseerd in
‘de rol van de vrouw in Shakespeare’, maar
dat is een groot onderwerp en er is al veel
over geschreven. We gaan dit onderwerp wel
‘bevragen’; in alle rust en met een knipoog.
We zijn uitgekomen op twee ‘vertellers’ die
verhalend de gekozen scenes met elkaar
verbinden.”
Welke stukken heb je gekozen?
“Verschillende scènes uit ‘Macbeth’, ‘Julius
Caesar’, ‘King Lear’, ‘De Koopman van
Venetië’ en ‘Richard III’. Hoewel in de stukken
van Shakespeare moord en doodslag nogal
veelvuldig voorkomen heb ik het accent willen
leggen op een wat lichte, speelse voorstelling.”
Je werkt al behoorlijk lang met het AG-Toneel en
bent nog steeds zeer gemotiveerd.Wat trekt jou
aan in deze groep?
“Ik werk graag met verschillende, niet
professionele, doelgroepen. Ik vind het
bijvoorbeeld leuk om met kinderen te werken
en ik heb in het verleden ook met verstandelijk
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gehandicapten gewerkt. Elke specifieke
doelgroep heeft zijn speciale charmes. Jongeren
hebben veel energie, de AG-spelers zijn veelal
fysiek wat minder, maar hebben wel veel
inhoudelijke bagage; je kunt dus een andere
laag aanboren.”
Wat is jouw regieopvatting?
“Ik ga uit van het materiaal, dat zijn de spelers
die ik ter beschikking heb.
Ik regisseer niet vanuit een eigen ideaalbeeld
of een eigen einddoel, maar altijd vanuit de
mogelijkheden van de spelers. Daarbij probeer
ik zover mogelijk te komen. Het is een zoektocht,
‘goed’ is daarbij een relatief begrip; wat voor
mij telt is: wat kunnen we en wat hebben we
gehaald?
Speelervaring is dan ook niet zaligmakend,
je zoekt de kracht van de spelers. Wel is het
verstandig om iemand met weinig speelervaring
niet een te grote hoeveelheid tekst te geven,
maar te laten groeien. Ik heb ooit het
compliment gekregen, dat ik bij elke speler van
zijn zwakte een kracht probeer te maken. Dat
zijn geen ‘trucjes’. Een belangrijk element is om
hun zelfvertrouwen te geven.”

beeld hebben van wat toneelspelen zou kunnen
zijn. Het is ‘toneel spelen’. Toneelspelen deden
we allemaal als kind al. Het is geen nep, maar
uitdrukking geven aan emoties en gevoel. Spelen
is ook loslaten. Het hoeft niet goed, maar je moet
durven en experimenteren. Niet: ‘Ach, ik kan het
toch niet’, maar ‘leuk om de uitdaging eens aan te
gaan en te zien wat eruit komt’. Dus iedereen die
wel eens denkt: ‘Misschien wil ik wel toneelspelen’,
kom proberen, het mag!”

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Richard III
Omtrent Eend (David Mamet)
Vrolijke vrouwtjes van Windsor
Dissonant (monologen en dialogen)
Peer Gynt (naar Ibsen)
Een Odyssee (naar Homerus)
Galilei (Brecht)

Frank van den Berg, in volle concentratie

Hoe geef je spelers dat zelfvertrouwen?
“Primair door hen in hun waarde te laten. Ook
is het essentieel om ervoor te zorgen dat spelers
onderling een positieve sfeer creëren en elkaar
niet afvallen. Daardoor ontwikkel je een veilige
situatie en een setting waarin mensen het voor
je willen doen. Wat mij helpt om mensen met
levensbagage mee te krijgen is, dat ik, naast
mijn professionaliteit, ook een behoorlijke dosis
andere levensbagage heb.”
Wat zou je de AG-leden nog willen meegeven?
“Ik ben ervan overtuigd dat iedereen toneel kan
spelen. Veel mensen hebben een drempel om
dit te gaan doen, vaak omdat ze een verkeerd
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Mensen van het AG
Het AG verenigt mensen met zeer uiteenlopende achtergronden en
ervaringen. Ieder heeft zijn of haar eigen verhaal. In de serie ‘Mensen
van het AG’ tekent Bas Bierkens een aantal van deze verhalen op.

Liesbeth Schreuder
Nieuwsgierigheid
Het woord duikt steeds op, als Liesbeth
(1958, Hillegom) vertelt over haar leven.
Haar vader was burgemeester van
Puttershoek, Gorinchem en Amersfoort.
Ze leerde thuis dat ze met iedereen moest
kunnen omgaan, met fabrieksmensen net
zo goed als met leden van het koninklijk
huis, die soms in de gemeente op bezoek
kwamen. Als vijftienjarige ging ze al mee
naar de raadsvergaderingen. “Hartstikke
interessant.”
Ze keek haar ogen uit, leerde wie er
echt was en wie niet. “Daarnaast leerde
ik hoe de politiek in elkaar zit en kreeg
begrip voor andere denkwijzen. Ik heb
echter nooit kunnen kiezen voor een vaste
politieke partij.”

In de ban van ‘de magie van de taal’ koos ze voor de studie
Nederlands in Leiden. Dat viel erg tegen. Ze had het geluk
dat ze als bijvak voor kunstgeschiedenis koos. “Dát was het.”
Ze stortte zich met volle inzet op deze studie. “Van begin tot
eind fantastisch. Ik heb er nooit spijt van gehad.” Maar ook
hier deed haar nieuwsgierigheid zich gelden: ze kon zich niet
beperken tot één richting, alles was even interessant voor deze
‘nerd’.
Na haar kandidaats koos ze onder andere public relations
en massacommunicatie als bijvak. “Heel boeiend. Het leerde
me hoe je met taal omgaat, hoe je een boodschap overbrengt
en hoe er ruis kan ontstaan. Het zit in mijn natuur om naar
gemakkelijke woorden te zoeken.” Wat niet wil zeggen dat ze
moeilijke begrippen uit de weg gaat. “Als ik schrijf over kunst,
wil ik de magie graag een beetje behouden.”
Na voltooiing van haar studie in 1986 werd kunsteducatie
haar stiel. Vanwege het werk van haar man verhuisden ze
naar Amersfoort, waar twee zonen werden geboren: Pieter
(27, nog thuiswonend) en Jan Michiel (26). Na drie jaar
keerden ze terug naar het Zuiden. Het huwelijk strandde in
1998. Ze gaf les op uiteenlopende scholen en opleidingen.
“Het niveau maakt niet uit, als je het maar goed vertelt. Het
gesprek over kunst kan zo simpel zijn en zo leuk. Vooral
kinderen praten heel gemakkelijk over kunst, ze kennen geen
gêne. Jammer dat ze op de basisschool vooral binnen de
lijntjes moeten kleuren. Daar ben ik allergisch voor.”
Hedendaagse kunst
Al doende kwam ze terecht in de hedendaagse kunst.
Ze betrok bij haar werk vaak hedendaagse kunstenaars.
Die wisten en weten haar te vinden, als er teksten moeten
worden geschreven voor folders of websites of als er
subsidieaanvragen de deur uit moeten. “Dat is als een olievlek
gegaan. Er hangt niet voor niks zoveel kunst hier in huis. Want
geld hebben kunstenaars doorgaans niet. Dus dan geven ze
me maar een eigen werk bij wijze van beloning. Achter elk
kunstwerk in mijn huis gaat een verhaal schuil.”

Liesbeth Schreuder in de werkplaats
Beeldenstorm/Daglicht
foto @ Bas Bierkens
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Beeldenstorm/Daglicht
Zonder overdrijving kan ze zeggen dat ze het kunstwereldje
heel goed kent. Ook dit komt tegemoet aan haar grote
nieuwsgierigheid: op een natuurlijke manier kan ze zich
verdiepen in de levens van andere mensen en hun werk. “Als

Op de tast in Eindhoven
je weet hoe een kunstwerk is ontstaan, wat erachter
zit en wat er bij komt kijken, krijg je er veel meer
waardering voor.”
Tegen deze achtergrond kan het geen verbazing
wekken dat ze haar talenten en ervaring graag
aanwendt om het werk van anderen te bevorderen.
Haar huidige rol van voorzitter van Beeldenstorm/
Daglicht lijkt haar op het lijf geschreven. Twee grote
werkplaatsen onder één dak op het NRE-terrein in
Eindhoven, het resultaat van een fusie per 1 januari
2017. Kunstenaars en designers experimenteren er
met ruimtelijke technieken en materialen zoals glas,
metaal en kunststof en met grafische technieken zoals
zeefdrukken, steen en lithografie.
“Een fantastische ruimte met heerlijk licht”, verzucht
ze. “Een bijzondere plek, want je wordt hier
geconfronteerd met het maakproces. Als je weet dat
mensen weken bezig zijn met de voorbereiding en
dan, hup, wordt het geprint of gegoten en moet het
in één keer goed zijn. Zo fascinerend.”
Bij het AG vormt ze sinds 2014 in haar eentje de
Kunstcommissie. “Het is een hele klus. Het valt niet
mee om de kwaliteit van de exposities te handhaven.
Liefhebbers genoeg, maar ik richt me bij de keuze op
de professionals. Niet als hobby, maar voor het AG,
om de maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen.

Daarom is destijds ook de AG-Kunstprijs ingesteld.”
Soms loopt ze tegen nogal wat onbegrip aan. Het
raakt haar maar ten dele. “Kunst hoeft niet mooi
gevonden te worden, als het verhaal erachter maar
duidelijk wordt.”
“Mensen hebben gauw een oordeel klaar. Dat
hebben kunstenaars minder. Ze accepteren je zoals
je bent. Ze gaan niet af op het uiterlijk. Ze vormen
geen apart wereldje, al lijkt dat soms zo. Onder het
oppervlakkige laagje gaan veel verhalen schuil. Met
mijn nieuwsgierigheid is dat wel kicken.”

Blinden
Op verzoek van AG-lid George Kabel
zette Liesbeth acht jaar geleden een cursus
‘Kunstgeschiedenis’ voor blinden op. Van tijd tot
tijd gaat de groep ook op excursie, met altijd
een paar honden in het gezelschap. “Dat zijn
feestelijke gebeurtenissen, maar het levert voor de
toeschouwers ook vaak hilarische taferelen op,
wanneer we met elkaar aan muren gaan voelen.”
George zelf, nu geen AG-lid meer, heeft inmiddels
een eigen atelier. Er is over hem een prachtige
documentaire gemaakt. Te zien op Youtube: ‘Een
gevoel van zwart’.
Gewag

29

Nieuwe leden

Colofon

Marianne Bolsius
Ria Bosman
Marieke Delfgaauw
Hans Klaassen
Ineke Post

Het Gewag is het sociëteitsmagazine van
het AG en verschijnt vier keer per jaar.
Het AG (Academisch Genootschap) is een
bruisende sociëteit waar u goed gezelschap
ontmoet en nieuwe vrienden kunt maken.
Het lidmaatschap staat open voor eenieder
met maatschappelijke, culturele of weten
schappelijke interesses. De leden ervaren het
onderlinge contact op de sociëteit als waardevol.
Het lidmaatschap bedraagt € 265 per
Verenigingsjaar. Aspirant-leden kunnen twee
maanden gratis kennismaken.
Voor meer info: www.ag-eindhoven.nl
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Voordelen van het AG-lidmaatschap
• Ontmoet goed gezelschap en maak nieuwe vrienden
• Kies uit een groot aanbod van activiteiten op het gebied van maatschappij, cultuur en wetenschap
•N
 eem deel aan een afwisselend en leuk sociëteitsleven met maandelijkse Nieuwe Ledentafel,
ledenborrel, excursies, wandelingen, bridge, ...
• Maak gebruik van de speciale arrangementen van het AG i.s.m. Muziekgebouw, Parktheater
• Volg unieke themalezingen over maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen
• Geniet samen van een betaalbare en smakelijke dagschotel in het restaurant
• Ga mee met excursies naar musea, geniet van speciale rondleidingen
• Spreek af met leden voor een borrel, een lunch of een goed gesprek
• Geniet samen in de zomer van een drankje in de parktuin
• Maak kennis met bekende Nederlandstalige schrijvers

Het AG-lidmaatschap staat open voor iedereen,
op zoek naar bijzondere activiteiten in goed gezelschap

www.ag-eindhoven.nl
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