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Beste leden van de tafel Kunst & Cultuur 

Nog even en dan kunnen we elkaar weer ontmoeten bij verschillende lezingen in K&C-
verband!  
 
We beginnen op vrijdagavond 17 september 2021 met 
een muzikale lezing over ‘Het Franse chanson door de 
eeuwen heen’. De uitnodiging hiervoor heeft u al 
ontvangen en u kunt plaatsen reserveren via het mail-
adres  kunst.cultuur@nesepe.nl of  telefonisch via 06-
27307940. 
 

Het hoofdonderwerp van deze nieuwsbrief loopt vooruit op de daarop volgende 
K&C-lezing. Deze lezing vindt plaats op vrijdagavond 1 oktober 2021 en wordt 
gegeven door Sieuwert Haverhoek. De lezing gaat over de ideeën van Lev Tolstoj 
na zijn midlife crisis. Een aantal hiervan is verrassend eigentijds, terwijl andere 
ideeën de wenkbrauwen zullen doen fronsen. Een voorbeeld van dit laatste is 
misschien wel zijn visie op wat kunst is. Het onderwerp zelf is in ieder geval al 
actueel gezien de discussies over de subsidiëring van de kunst & cultuursector.  
U kunt zich nu al opgeven voor deze lezing, maar er komt ook nog een officiële 
uitnodiging. 

 
In deze nieuwsbrief ook weer 
wetenswaardigheden rond filosofiegroep 2 en 
enkele Kunst & Cultuur Tips.  
De twee oude ‘Indië’ boeken aanbevolen door 
Aukje de Voogd passen goed in de discussie rond 
de relatie tussen kolonisator en gekoloniseerde.  
 
 
Veel leesplezier! 
 
Presidium tafel Kunst & Cultuur 
(Agatha, Aukje, Hanneke, Hans, Harriët en Ingebjorg) 

  

mailto:kunst.cultuur@nesepe.nl
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Geïnteresseerd in deelname aan een K&C-groep? 
 
Volgende nieuwsbrief 
 
 
(*) In de nieuwsbrief vindt u soms  kleine stukjes onderstreepte blauwe tekst. Als u hierop 
klikt, krijgt u achterliggende tekst, een doorverwijzing naar een website, een YouTube-
filmpje, etc. Een YouTube filmpje begint soms met reclame. U kunt dit wegklikken/overslaan. 
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Agenda tafel K&C 

Algemeen K&C-programma vanaf 1 september 2021 
 
- Vrijdagavond 17 september 20:00 uur; RABO-zaal Kulturhus: Lezing met veel muziek 

door Joop van Schaik over de relatie tussen Franse Poëzie en Franse Chansons, getiteld 
‘Het Franse chanson door de eeuwen heen’. Vergeet niet plaatsen te reserveren! Klik 
hier voor de uitnodiging en enige achtergrond informatie; 
 

- Vrijdagavond 1 oktober 20:00 uur; RABO-zaal Kulturhus: Lezing door Sieuwert Haverhoek 
over de filosofie van de oude Tolstoj. In deze nieuwsbrief alvast wat 
achtergrondinformatie; 
  

- Vrijdagavond 29 oktober 20:00 uur; RABO-zaal Kulturhus: Lezing door Lidwine Janssens 
over Entartete Kunst, Huis Wylerberg en Kristallijne Levenskunst; 
 

- Zaterdagavond 27 november 20:00 uur;  RABO-zaal 
Kulturhus: muziek/toneel-productie ‘La Noble’.  
Een lichtvoetige en muzikale toneelbewerking naar de 
novelle "Le Noble" van de feministe avant-la-lettre 
Belle van Zuylen. Eigentijdse voorstelling met live 
muziek, zang en filmbeelden op Slot Zuylen. Gespeeld 
door professionele acteurs: Joop Keesmaat, Carlijn van 
Ramshorst, Linda Moller en Max Douw.  
 

Bijeenkomsten K&C-groepen 2021 
 
- Inspiratie & Zingeving: 4e donderdag van de maand, in september 5e donderdag; 14:00-

16:30 uur; societeitsruimte;  
 

- Filosofiegroep-1: eerste donderdag van de maand, 13:30-15:00 uur; societeitsruimte;  
 

- Filosofiegroep-2: derde donderdag van de maand, 13:30-15:00 uur; societeitsruimte;  
 

- Leesgroep-1: Donderdagmiddagen: 23/9, 28/10 en 25/11 van 12.45-14.00 uur; 
societeitsruimte; 
 

- Leesgroep-2: Donderdagmiddagen: 2/9; 21/10 en 2/12 van 16.00-17.30 uur; 
societeitsruimte;  
 

- Levenskunst: planning volgt nog. 
 
 
 

https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2021/08/2021-09-17-uitnodiging-en-achtergrond-informatie-over-de-lezing-het-franse-chanson-door-de-eeuwen-heen-vs-2-1.pdf
https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2021/08/2021-09-17-uitnodiging-en-achtergrond-informatie-over-de-lezing-het-franse-chanson-door-de-eeuwen-heen-vs-2-1.pdf
https://www.premiereparterre.nl/la-noble.html
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Filosofiegroep-2 
 

Donderdagmiddag 19 augustus hebben we naar aanleiding van de 
VPRO-radioserie over de menselijke natuur de eerste uitzending over 
het boek van de Taoist Zhuang (4de eeuw voor Chr.) besproken dat ging 
over de ‘Ingeboren Natuur’. Klik hier voor de link naar deze radio-
uitzending.  
Meester Zhuang, een van de grondleggers van het Taoïsme, leefde in de 
vierde eeuw voor Christus, een tijd van constante oorlog in China. In zijn 
geschriften, die bekend staan als de Zhuangzi, kijkt hij vol nostalgie 

terug op een eerdere oertijd. 
 
Volgens Zhuang is de mens het spoor bijster geraakt toen die op het idee kwam dat de 
natuur te verbeteren viel. Dat kwam doordat hij kennis verwierf en zich ging bezighouden 
met zaken als beschaving. Hij verlangt terug naar de natuur. Waarmee hij de oorspronkelijke 
en ongekunstelde staat van de dingen bedoelt: het ongerepte. 
 
Hoe komt het dat wij onze ingeboren natuur, en daarmee het onlosmakelijk deel uitmaken 
van de natuur om ons heen, hebben losgelaten? Was het ons evoluerend denkvermogen in 
onze struggle for life, was dat de agrarische revolutie die het begrip (grond)bezit met zich 
meebracht en daarmee ook het idee dat wij macht hebben over de natuur en daar ‘boven’ 
staan?  
 
Moeten of kunnen we nog wel terug? Gaat het ‘slechts’ om onze opstelling ten opzichte van 
de natuur? Kunnen we de aarde weer gaan zien en behandelen als één samenhangend 
systeem?  
 
Naast deze eerste uitzending over de ‘Ingeboren Natuur’ zijn tot nu toe zijn in deze serie de 
volgende onderwerpen uitgezonden (zie ook www.vpro.nl/demenselijkenatuur): 
2. De Romantische Natuur n.a.v. ‘Vertoog over de ongelijkheid’ van Rousseau 
3. De Wonderlijke Natuur n.a.v. ‘Der Naturen Bloeme’ van Jacob van Maerlant  
4. De Barbaarse Natuur n.a.v. ‘De Stille Plantage’ (1931) van Albert Helman 
5. De Vervuilde Natuur n.a.v. ‘Silent Spring’ van Emile Carson. 
6. Voorbij de Natuur n.a.v. ‘Een Cyborg Manifest’ van Donna Haraway 
7. Terug naar de Natuur n.a.v. ’Into the Wild’ van Jon Krakauer 
 

Verdere programma: 
 
In september is Lev Tolstoj aan de beurt. Dit mede met het oog op de lezing die Siewert 
Haverhoek op vrijdagavond 1 oktober verzorgt voor de tafel Kunst & Cultuur. Hans Verberne 
zal dat voorbereiden.  
In oktober buigen we ons over de democratie of wat daarvan over is. Gerard Regeer zal dit 
inleiden met onder andere als leidraad de 21 lessen voor de 21ste eeuw van Harari. 
 

https://www.vpro.nl/speel~WO_VPRO_16575327~de-menselijke-natuur-1-de-ingeboren-natuur~.html
http://www.vpro.nl/demenselijkenatuur
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Lev Tolstoj (1828 -1910) – Verrassend eigentijds 
 
Vooruitlopend op de lezing van Sieuwert Haverhoek ‘Lev Tolstoj – verrassend eigentijds’ op 
vrijdagavond 1 oktober 2021 gaan we in deze nieuwsbrief nader in op schrijver en filosoof 
Lev Tolstoj.  

Soms blijken schrijvers, theologen, mystici, denkers en dichters uit 
voorbije tijden verrassend dichtbij ons te staan.  
De Russische schrijver Lev Tolstoj (1828 – 1910) raakte niet alleen 
bekend door zijn grote romans als ‘Oorlog en Vrede ‘en ‘Anna 
Karenina’, hij schreef ook over het in zijn ogen geperverteerde 
christendom. Na een ‘midlife’ crisis rond 1880 interpreteerde 
Tolstoj de Bergrede radicaal (een vredesactivist avant la lettre) en 
correspondeerde met Mahatma Gandhi. De boeken over 
christendom en geloof werden verboden, want ze waren 
bedreigend voor het regime, voor de Russisch Orthodoxe Kerk en 
de kerken in het algemeen. Later verschenen ze wel in het Engels.  

 
 

Sieuwert Haverhoek – een man met een missie 

Ir. S. Haverhoek (1945) is een Delfts ingenieur, die in de industrie heeft gewerkt als 
milieumanager en tot zijn pensioen als Lector Duurzaam Ondernemen op Windesheim. Hij is 
geïnteresseerd in theologie en filosofie en heeft een aantal onbekende werken van Tolstoj 
van na 1880 uit het Engels vertaald. Over het gedachtengoed van Tolstoj en zijn persoonlijke 
zoektocht houdt hij in het hele land interactieve voordrachten.   

Haverhoek legt uit hoe hij ertoe gekomen is in Nederland nauwelijks bekende boeken van 
Tolstoj te vertalen:  
"Gandhi vertelt in zijn autobiografie dat Tolstoj hem heeft geïnspireerd met diens boek 'Het 
Koninkrijk Gods is binnenin u'. Ik kon via een Belgisch antiquariaat een (sterk ingekorte) 
vertaling bemachtigen. Daarin las ik dat het een vervolg was op het eerder verschenen boek 
'Wat ik geloof'. Dat was na 'Mijn Biecht' het tweede 
boek dat Tolstoj na zijn 'bekering' schreef. Beide 
boeken werden verboden in Rusland. Reden: Tolstoj 
bekritiseerde het gezag van Kerk en Staat op basis van 
de Bergrede. Ik ging zoeken en kwam erachter dat er 
wel een Engelse vertaling uit 1886 bestond, die 
vervolgens in de vergetelheid is geraakt en pas in 
2006 is gedigitaliseerd door de internationale 
organisatie van geweldloze weerbaarheid, waar ik zelf 
ook lid van ben. Deze uitgave heb ik in het Nederlands 
vertaald.  



                                         nr. 21-09/1 
 

Pagina 6 van 15 
 

Ik werd er zelf enorm door geïnspireerd en kreeg zo de smaak te pakken dat ik verder ben 
gegaan met vertalen: 'Brief aan een Hindoe' (briefwisseling tussen Gandhi en Tolstoj), 'De 
Wet van de Liefde en de Wet van Geweld', 'De eerste Stap' (boekje over deugden). 
Ik zie het als mijn missie, het gedachtengoed van Tolstoj, dat in Nederland is 
'doodgezwegen', weer bekend te maken en te verspreiden. 
Deze oude boeken hebben ons nu nog veel te zeggen. Zij behandelen tijdloze thema's, zoals 
vredesvraagstukken, duurzaamheid en deugden die ons leven richting kunnen geven. De 
inhoud is wel controversieel en confronterend voor dogmatische christenen, maar als je 
eerlijk en open over je geloof wilt zijn, geeft Tolstoj ons heel veel stof tot nadenken en tot 
dialoog. Onze vermeende zekerheden en 'waarheden' worden daarbij wel op de proef 
gesteld.  
Kierkegaard zei eens: 'Als je meent de waarheid gevonden te hebben, heb je niet goed 
genoeg gezocht.'  
Dus ik blijf ook zoeken.” 
 
 

Tolstoj - Levenslang in gevecht met zichzelf 
 

Op zijn vijftigste had Lev Tolstoj alles bereikt waarvan hij had gedroomd. 
Als schrijver van Oorlog en vrede en Anna Karenina vierde hij literaire 
triomfen. Zijn huwelijksgeluk had hem de rust gebracht om die magistrale 
romans te creëren. Het succes ervan was zo groot dat hij de rest van zijn 
leven onbezorgd kon blijven schrijven. En op dat moment begon hij te 
twijfelen aan de zin van zijn schrijverschap.  
Het was het begin van een ernstige crisis. Zijn hele bestaan kwam op losse 
schroeven te staan.  
Op het grote familielandgoed Jasnaja Poljana, omringd door zijn gezin en 
vele gasten, werd hij verteerd door eenzaamheid. Angst voor de dood 

wisselde af met de gedachte aan zelfmoord. Het duurde ruim drie jaar voor hij een uitweg 
vond. In de religie. 
Na zijn bekering is Tolstoj nooit meer de oude geworden. Als een soort dertiende apostel 
schreef hij voortaan alleen nog stichtelijke verhandelingen. De romankunst verwierp hij als 
goddeloos. Die was immers alleen maar gebaseerd op fantasie. Hij predikte een eigen 
christelijke heilsleer, die geluk op aarde beloofde in plaats van in het hiernamaals. 
Zijn moralistische brochures vonden gretig aftrek. Hij pleitte voor een fundamentele 
verandering van maatschappij, godsdienst en levenswijze. In literaire kringen deed het 
gerucht de ronde dat Tolstoj gek geworden was. Maar bewonderaars van de profeet van 
Jasnaja Poljana trokken in drommen naar het 
landgoed ten zuiden van Moskou om hem hulde te 
brengen. Een van zijn bezoekers was Anton 
Tsjechov. Die was jarenlang in de ban van Tolstoj’s 
leer. Tot hij zijn dwaling inzag en schreef: ‘Er huist 
meer liefde in elektriciteit en stoom dan in 
kuisheid en de weigering om vlees te eten.’ 
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Uit zijn dagboeken blijkt dat Tolstoj leed aan een grenzeloos 
verlangen naar zelfvervolmaking. Al in zijn vroegste 
aantekeningen bindt hij de strijd aan met zijn zwakheden. En dat 
waren er nogal wat. Hij vond zichzelf aanstellerig, apathisch, 
bangelijk, besluiteloos, hoogmoedig, ijdel, instabiel, lui, altijd in 
de contramine, een naäper, te zelfverzekerd, zinnelijk en nog 
goklustig ook. 
Om zijn ondeugden te bestrijden legde Tolstoj zich allerlei 

beperkingen en leefregels op. In de loop der jaren zou hij zich – met meer of minder moeite 
– alles ontzeggen waar hij vroeger op gesteld was geweest. Alleen zijn lusten kon hij niet de 
baas. 
  
Lev Tolstoj was op zijn vierendertigste getrouwd met de achttienjarige 
Sonja Behrs, dochter van een hofarts. Voor hun trouwen had hij haar 
zijn dagboeken laten lezen. Hij wilde open kaart spelen over zijn ruige 
vrijgezellenbestaan. Het jonge meisje, afkomstig uit een beschermd 
milieu, was geschokt door de beschrijving van zijn erotische avonturen. 
Later ontwikkelde zij een ziekelijke jaloezie op alle vrouwen die hij vòòr 
haar had bezeten. 
De eerste twintig jaar van hun lange huwelijk waren idyllisch. Sonja 
was de ideale schrijversvrouw. Zolang er nog geen kinderen waren, 
hield zij haar man gezelschap bij zijn werk. En ’s avonds na het diner 
nam zij Tolstoj’s plaats in achter de schrijftafel. Dan schreef zij zijn 
produktie van die dag over in het net. Hoe druk zij het later ook kreeg met haar kroostrijke 
gezin, dat bleef haar dagelijkse taak. 
Het kopiëren van Tolstoj’s manuscripten was haar lust en haar leven. Er moest een loep aan 
te pas komen om de vele doorhalingen te ontcijferen. Het gekriebel in de kantlijn kon hij 
vaak zelf niet meer teruglezen. Iedere ochtend vond Tolstoj een schoon uitgeschreven kopie 
op zijn tafel. Die pende hij dan weer vol met nieuwe correcties. Het manuscript van Oorlog 
en vrede heeft zij zeven keer helemaal overgeschreven. 
Dit werk gaf Sonja een gevoel van verbondenheid met haar man, die in veel opzichten voor 
haar een vreemde bleef. Hij leefde zijn eigen leven en bood haar niet de warmte en 
kameraadschap waarnaar zij hunkerde. Alleen ’s nachts, wanneer hij haar hartstochtelijk 
beminde, voelde zij hem nabij. Overdag was hij weer de koel observerende kunstenaar. ‘Hij 
houdt nooit echt van iemand,’ vertrouwde zij haar dagboek toe.  
 

…. lees hier verder…. 
  

  

https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2021/08/tolstoj-levenslang-in-gevecht-met-zichzelf-en-met-sonja-vervolg.pdf
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‘Wat is Kunst?’ geschreven door Lev Tolstoj 
Vertaald door Hans Boland en hieronder besproken door Thomas Feijen (historicus) 
 

'Het zou goed zijn als de kunstenaars hun werk 
helemaal zelfstandig verrichten, maar ze hebben 
allemaal de hulp van werkende mensen nodig, zowel 
om hun kunst te kunnen produceren, als om hun 
luxeleventje te kunnen leiden, waarvoor ze overigens 
afhankelijk zijn van de portemonnee van welgestelde 
lieden of van rijkssubsidies, die bijvoorbeeld hier te 
lande bij miljoenen worden verstrekt aan theaters, 
conservatoria en kunstacademies. Dat geld wordt 
opgebracht door het volk, dat daar zijn koeien voor 
moet verkopen en zelf nooit proeft van het esthetisch 
genot waarin al die kunst zegt te voorzien' (Lev Tolstoj) 
 
In Wat is kunst? geeft Tolstoj ons zijn kunstvisie. De 
kern daarvan is deze: algemene verstaanbaarheid is 
door de eeuwen heen een voorwaarde geweest voor 
goede, hoogstaande kunst. Dergelijke kunst heeft geen 
subsidies nodig. Daarmee is dit pamflet van Tolstoj een 
recalcitrante aanvulling op het kunstdebat dat 
momenteel in Nederland woedt. 

 
‘Onze kunst is een hoer geworden’, schrijft Tolstoj (1828-1910) teleurgesteld in zijn 
tweehonderd pagina’s tellende essay Wat is kunst?. Twintig jaar na zijn Anna 
Karenina probeert Tolstoj te vatten wat kunst precies is en niet is. Een vraag waarop we nog 
steeds een passend antwoord zoeken. Tolstojs ideeën blijken razend actueel te zijn en op 
een aantal vlakken is hij verrassend progressief. Voor het eerst is Wat is kunst? vertaald in 
het Nederlands door Hans Boland; een uitstekende vertaling die vlot leest en het boek het 
moderne elan geeft dat het verdient. 

Als je de vraag stelt wat kunst is, is de kans groot dat het woord ‘schoonheid’ valt. Tolstoj 
pleit ervoor kunst niet langer te vereenzelvigen met schoonheid. Want wat is schoonheid? 
Iedereen vindt andere dingen mooi en niemand vindt hetzelfde lelijk. Bovendien kan kunst 
ook lelijkheid verbeelden. De Mattheüspassie van Johann Sebastian Bach gaat over de 
kruisiging van Christus en Dido’s lamento geldt als een van de prachtigste aria’s. Schoonheid 
is dus geen criterium voor kunst. En hoewel persoonlijke smaak een belangrijk element is 
voor de waardering van kunst, bestaat kunst volgens Tolstoj slechts door de ‘ander’. ‘Kunst 
bestaat bij de gratie van ons vermogen om te worden aangesproken door de gevoelens van 
anderen’, zo schrijft hij in 1897. 

….lees hier verder…. 

https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2021/08/wat-is-kunst-lev-tolstoj-vervolg.pdf
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Kunst & Cultuur Tips 
 
Fundatie Zwolle: Lotta Blokker – BEELDEN 
4 september 2021 t/m 5 december 2021 
 
Lotta Blokker raakte de afgelopen jaren gefascineerd door afbeeldingen die op 
exemplarische wijze onrecht en verdriet tonen, zo krachtig dat ze het symbool worden van 
menselijk leed. Foto’s die de grote historische wreedheden in één beeld lijken te vangen, die 
iedereen kent. Ze vormen de inspiratiebron voor haar werk in de tentoonstelling BEELDEN. 

 
Geconfronteerd met haar machteloosheid om iets aan dit leed te doen 
probeert Lotta Blokker met haar beelden, die wel lijken te ademen, de tijd 
stil te laten staan, of misschien zelfs terug te draaien. BEELDEN gaat over 
mensen, slachtoffers, maar ook over de helende kracht van kunst.  
In 2014 was het werk van Lotta Blokker te zien in De 
Fundatie Zwolle in haar solotentoonstelling The Hour 
of The Wolf. In deze tentoonstelling toonde zij negen 
levensgrote bronzen die de gevoelens van slapelozen 
verbeeldden.  

 
Bij BEELDEN verschijnt een boek waarin Ralph Keuning in gesprek gaat 
met Lotta Blokker. Een uitgave van Museum de Fundatie en Waanders 
uit de Kunst.  
  
 

Fundatie Zwolle: Chae Eun Rhee – Schilderijen 
4 september 2021 t/m 5 december 2021 
 

Haar monumentale schilderijen laadt Chae 

Eun Rhee (geboren in Seoul, Zuid-Korea) met 

een scala aan verschillende beelden. Het zijn 

assemblages waarin tijd, media en 

geschiedenis dwars door elkaar heen 

bewegen. Omdat Rhee zo adembenemend 

goed schildert kost het wat tijd om de 

breuken en ongerijmdheden te ontwaren. 

Maar net op het moment dat de kijker het 

spel van de kunstenaar begint door te krijgen, ontvouwt zich een wervelende wereld van 

associaties waarin alles met elkaar verbonden lijkt te zijn. 
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Kunstcriticus Hans den Hartog Jager zegt over haar werk: 'Chae Euns werk doet zo af en toe 
zelfs denken aan sommige westerse kunst van vóór de Verlichting en vóór de Renaissance, 
die werd opgebouwd volgens totaal andere, niet lineaire paradigma's van tijd en plaats dan 
de huidige 'Verlichte' wereld gewend is - maar juist als je je daarvoor openstelt ontstaat er, 
net als in het werk van Chae Eun, een verrassend fris en spannend en verleidelijk alternatief 
scenario voor de perceptie van onze wereld. 
Eeuwiger. Universeler.' 
Chae Eun Rhee woont en werkt in Seoul en is 
artist-in-residence bij het Seoul Museum of 
Art. In 2020 was ze gast kunstenaar aan de 
Rijksakademie in Amsterdam. Ze studeerde 
aan de School of the Art Institute of Chicago. 
Haar werk bevindt zich in de collecties van 
National Museum of Modern and 
Contemporary Art, Art Bank Seoul en in 
privécollecties over de hele wereld. In 2021 
maakte ze een werk in opdracht van het Centraal Museum Utrecht. In Nederland was het 
werk van Chae Eun Rhee voor het eerst te zien bij galerie EENWERK in Amsterdam. 
Eind 2020 kocht Museum de Fundatie haar schilderij The Moment Your Smile Fades 
Away aan voor de kunstcollectie van de Provincie Overijssel. 
 
 

Museum Henriette Polak - Zutphen: Mara van Laaren – Monologue Intérieur 
t/m 7 november 2021 
 
Mara van Laaren (Amsterdam, 1977) maakt schilderijen van imposante, historische ruimtes. 
In haar werk zoekt ze naar stilte. Van Laarens schilderijen nodigen uit tot reflecteren. Zij 
stopt de tijd. Het spel van perspectief, kleurgebruik en lichtinval geven haar schilderijen 
soms een mystieke, en soms een mysterieuze uitstraling. De toeschouwer waant zich alleen 
in een ruimte… of hebben deze muren en raampartijen ogen en oren? Duidelijk is dat zij 
meer hebben gezien en gehoord dan wij kunnen bedenken. 

Van jongs af aan droomde Mara van Laaren 
van gebouwen. Die gebouwen waren voor 
haar méér dan een constructie van stenen, 
en meer dan alleen een onderkomen. De 
gebouwen waren sterk als beeld, en sterk 
vanwege het gevoel dat zij opriepen. Het was 
het begin van een voortdurende 
ontdekkingstocht naar de interactie tussen 
het waarneembare en het intuïtieve. 

Van Laaren overwoog kunstgeschiedenis te studeren, maar koos voor bouwkunde. Die 
studie bracht haar echter niet waar zij naar zocht. Zij wilde geen gebouwen ontwerpen, maar 

https://museazutphen.nl/app/uploads/2021/02/Campagnebeeld-2-Goudleerbehang-2019-102x80cm-olieverf-op-doek.v1-scaled.jpg


                                         nr. 21-09/1 
   

Pagina 11 van 15 
 
 
 

de poëzie vangen die in een gebouw besloten ligt. Toch maakte Van Laaren nog niet direct 
de overstap naar het kunstenaarschap, maar studeerde eerst af als psychologe. Hierna 
volgde zij alsnog haar droom en schreef zij zich in bij de Wackers Academie. Daar werd ze 
begeleid door Sam Drukker. Zij richtte zich in eerste instantie op portretkunst, maar toen zij 
de opdracht kregen om een plek in het academiegebouw te schilderen, vond zij haar focus. 
Het aanvoelen en vastleggen van de genius loci – de geest van een plaats – is een 
onderscheidende kwaliteit van haar werk. 

‘De perspectieftekening die de basis vormt, 
creëert de illusie van diepte, maar fungeert 
voor mij ook als een web, of cocon waarin ik 
mij veilig voel. Ik gebruik verschillende passe-
partouts om ter plekke de compositie ‘te 
kaderen’ en veel foto’s voor de details. 
Maatvoering is voor mij heel belangrijk. In de 
laatste fase besluit ik soms om het schilderij 
bij te snijden. Ik ben heel precies en wil een 
gebouw tot op de millimeter leren kennen, om die kennis ook weer los te kunnen laten. Het 
gaat mij om de balans tussen wat je ziet en hoe ik dat laat zien en wat dat beeld oproept. 
Het schilderij biedt onderdak voor een innerlijke monoloog van gevoelens en gedachten.’ 
 
 

Museum Henriette Polak - Zutphen: Anna Metz – Vertaalde Werkelijkheid  
t/m 27 september 2021 
 
In de Etalage, een tentoonstellingszaal in Museum Henriette Polak, is een expositie te zien 
met grafisch werk van Anna Metz (Rotterdam, 1939). Zij vertaalt wat ze waarneemt en 
ervaart in prachtig verstilde, poëtische etsen. Haar onorthodoxe manier van werken is te 
zien aan haar indrukwekkende kleurendrukken. Een kleine maar fijne presentatie. 

Anna Metz werd opgeleid aan de 
kunstacademies in Den Haag en Amsterdam. Zij 
beschouwt Paul Citroen, Dirk van Gelder en 
Kees Verwey als haar leermeesters. Pas op 
latere leeftijd ging ze meer experimenteren met 
de etstechniek. Ze combineert zachte, sferische 
kleurtonen met meer tekenachtige etslijnen in 
één voorstelling. Het levert landschappen op vol 
sfeer en ruimtelijke beleving. 

Anna Metz hanteert een unieke werkwijze. Zo probeert ze bij het drukken van haar etsen in 
een oplage om elke afzonderlijke prent een eigen karakter te geven. Zelf zegt ze over haar 
aanpak: “Er is moed voor nodig om het werk niet in de hand te houden.” Ze houdt dan ook 
een pleidooi om het grafisch avontuur van het bijten van de etsplaat en het afdrukken aan te 

https://museazutphen.nl/app/uploads/2021/02/15-Vitrine-I-2015-60x90cm-scaled.jpg
https://museazutphen.nl/app/uploads/2021/02/Campagnebeeld-afb.-21.Anna-Metz-afb-21-Boomgroep-Barbentame-scaled.jpg


                                         nr. 21-09/1 
   

Pagina 12 van 15 
 
 
 

gaan. “Prachtig weggevreten lijnen en vlakken komen tevoorschijn uit de zuurbak […]; durf 
met de laatste bijting of kleur de afdruk te verknoeien of te laten twinkelen, als de goden je 
goed gezind zijn; werk met lef en plezier.” 

Het getoonde werk bestrijkt een periode 
vanaf 2000 tot 2018-2019. Naast de 
landschappelijke etsen zijn ook 
kleurendrukken met gerestaureerd textiel als 
onderwerp te zien. Dit bijzondere onderwerp 
vond ze dankzij een bevriende 
textielrestaurator, Cecilia Niers. Zij werkte 
met haar staf van het atelier Restauratie 
antiek textiel tussen 1974 en 1997 aan de 
restauratie van onder meer liturgisch textiel. Bij het zien van hun restauratiewerk raakte 
Anna Metz gefascineerd en betoverd. In de tentoonstelling zijn enkele voorbeelden van door 
haar geportretteerd textiel te bewonderen. 

Op zondag 26 september kunt u onder begeleiding van Tine Zevenhuizen zelf een uniek 
kunstwerk maken met behulp van druktechnieken. Deze workshop is geïnspireerd door het 
werk van Anna Metz. In de workshop gaat u op een andere (maar net zo’n onorthodoxe) 
manier aan de slag na het eerst gezamenlijk bekijken van het werk van Anna Metz. 
Verschillende druk- en tekentechnieken worden met elkaar gecombineerd. Er wordt gedrukt 
met papier, textiel, aluminiumfolie en allerlei natuurlijk materiaal. Klik hier voor meer 
informatie. 
 
 

Aanbevolen boeken door Aukje de Voogd 
 
‘Brieven’ van Willem Walraven 

 
'Geef mij vrede, o mijn beminden, en ik zal schrijven, en misschien wel 
goed ook.' 
 
Als geen ander werd Willem Walraven bekend om zijn brieven. Het zijn 
met vaart geschreven openhartige getuigenissen van zijn leven: zijn 
jeugd in Dirksland, zijn latere leven in Indië waar hij zich, hoewel hij 
met een Indische vrouw getrouwd was, nooit thuis voelde en waar hij 
zich in toenemende mate tegen het koloniale bewind keerde. Het 
schrijven van brieven was voor de geïsoleerde Walraven een 
noodzaak, dat maakt de brieven zo overtuigend. 
 

Willem Walraven (1887–1943) werd geboren op Goeree-Overvlakkee. Hij emigreerde in 
1909 naar Canada maar kwam in 1915 terug naar Nederland. In 1915 ondertekende hij een 

https://museazutphen.nl/plan-je-bezoek/activiteiten/workshop-druktechnieken/
https://museazutphen.nl/plan-je-bezoek/activiteiten/workshop-druktechnieken/
https://museazutphen.nl/app/uploads/2021/02/afb.-9.-AM-78-1-Hagar-slapend-in-bed-kl-hsn-scaled.jpg
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driejarig contract voor het Nederlands-Indisch leger mede omdat zijn omgeving hem als 
'onhandelbaar' beschouwde. Hij trouwde op Java met een Indonesisch meisje dat nauwelijks 
kon lezen of schrijven, en bij wie hij acht kinderen kreeg. Hij voelde zich in Indië matig thuis, 
ook omdat hij door zijn huwelijk tussen twee culturen in zat. In mei 1941 werd hij 
veroordeeld wegens vermeende NSB-sympathieën en belediging van de Indo-europeanen. 
Hij zat een maand gevangen en schreef daarover in ‘Een maand in het boevenpak’ 
(verschenen 1978). In juli 1942 werd hij met drie van zijn zoons gevangengezet in het Japans 
gevangenkamp Kesilir op Oost-Java. Daar overleed hij, in 1943, uitgeput en apathisch. Hij 
werd begraven in een anoniem kampgraf. Pas na zijn dood werd zijn werk in boekvorm 
uitgegeven. Uit zijn hele werk spreekt de tragiek van het leven tussen twee werelden. Zijn 
‘Brieven’ aan familie en vrienden vormen een onbetwist hoogtepunt zowel in het genre als 
in de Nederlandse literatuur. 
 
Zijn verzamelde werk is één lange getuigenis van een gekweld en gekwetst leven in het 
koloniale Indië, een relaas dat zoveel reliëf heeft dat er in feite geen betere chroniqueur 
bestaat van het Indische leven tussen de twee wereldoorlogen. 

Over deze verzamelde brieven schreef collega-schrijfster Beb Vuyk eens: ,,Ik ken geen enkel 
boek waarin de auteur zich zo compleet bloot gaf en zich zo compleet uitsprak.'' Walraven 
schreef inderdaad zo uitvoerig over zichzelf en het leven om hem heen dat het boek meteen 
na verschijning een 'autobiografie in brieven' werd genoemd, of wel 'een koloniale tragedie 
in authentieke brieven'. Dit betreft dan vooral de vorm, maar over de inhoud was men het 
ook vrijwel eens.  

Bandoeng-Bandung (1993) van F. Springer 
 

Het verhaal is dat van de afgeserveerde politicus Chris 
Regensberg, die als goedmakertje op handelsmissie naar 
Indonesië gaat. Daar ontmoet hij een Indonesiër, Otje 
Blanchet, bij wie hij als kind in Nederlands-Indië in de klas zat. 

Geleidelijk beseft Regensberg dat Otje hem in 1945 het leven 
heeft gered, wat hij helemaal is vergeten. Toen hij door een 
oom werd meegenomen naar Batavia, had hij Otje in tranen 
gezworen dat hij hem zou komen halen. Op dat moment beseft 
Regensberg zijn verraad en denkt: ‘Welpenbelofte, ik zweer, ik 
zweer, maar van mij kreeg je niets. Geen brief uit Batavia, 
niets. Vergeten, weggestopt, ik heb nooit meer aan je gedacht.’  

Beter kun je de verschillen tussen kolonisator en 
gekoloniseerde niet onder woorden brengen. 

  

http://indisch-anders.nl/wp-content/uploads/2018/04/BandoengBandung_1993.jpg
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Boekbespreking door Liesbeth Dolk (1954, neerlandica): 
 
In ons gezin, eind jaren vijftig van de vorige eeuw noodgedwongen teruggekeerd naar 
Nederland, werd nauwelijks over het Japanse kampverleden van ouders en grootouders 
gesproken. Over het vooroorlogse Indië trouwens ook met mate. De blik was naar voren 
gericht: werk en onderdak zoeken, lopen in het Hollandse gareel. Als kind voelde je dat er 
onderhuids van alles aan de hand was, maar benoemen kon je het niet. 

Mijn particuliere verhaal is in veel opzichten exemplarisch voor het bekende Grote Verhaal: 
in heel veel gezinnen werd gezwegen over de Indische kamptijd, de gedwongen 
‘repatriëring’ en alle emoties die het verleden, vroeg of laat, opriep. 

Vanaf mijn studententijd begon ik over ‘Indië’ te lezen. Ook romans en verhalen. Veel 
romans en verhalen. Tussen al die boeken vulde de novelle Bandoeng-Bandung van 
F.  Springer voor mij de thuis nooit besproken ervaringen ineens aangrijpend in. Niet door 
het gebruik van Grote Woorden, maar door subtiele schetsjes en – hoe vreemd dat ook 
klinkt – door veel tussen de regels te laten en juist niet te vertellen. 
Springer, schrijverspseudoniem van Carel Jan Schneider, werd in 1932 geboren in Batavia. In 
1938 verhuisde hij naar Bandoeng.  Daar werd hij in 1942 eerst met zijn moeder en broertjes 
en later alleen in een jongenskamp 
geïnterneerd. In 1946 repatrieerde het 
gezin naar Nederland. Ruim veertig jaar 
later reisde Schneider/Springer als 
gepensioneerd diplomaat en auteur van 
romans voor een lezingenreeks naar 
Bandung. Die terugreis inspireerde hem 
tot de novelle Bandoeng-Bandung. 
Daarin gaat Chris Regensberg, vroegtijdig 
uitgerangeerd politicus, met een 
handelsdelegatie voor het eerst terug 
naar zijn geboorteland Indonesië. In Bandung logeert hij met zijn vrouw in Hotel Savoy 
Homann. Regensberg veinst aanvankelijk een afstandelijke houding ten opzichte van zijn 
Indische (kamp)verleden, maar wordt in Bandung overspoeld door herinneringen. Aan zijn 
jeugd, maar ook aan de lange maanden alleen als twaalfjarige in een jongenskamp. Een 
onverwachte ontmoeting met zijn vroegere klasgenootje Otje Blanchet smijt hem ten slotte 
onverbiddelijk terug naar het verleden: Bandung wordt Bandoeng. 
Sommige oorlogservaringen zijn zo groot, zegt de filosoof Walter Benjamin in zijn essay ‘Der 
Erzähler’ (de Verteller), dat ze mondeling niet meer overdraagbaar zijn. Over die ervaringen 
kan je, soms pas jaren later, alleen nog schrijven. Regensberg ervaart in Bandoeng-
Bandung wat Schneider en veel van zijn Indische tijdgenoten in werkelijkheid hebben 
ervaren: als man van middelbare leeftijd, het drukke werkende leven achter zich, wordt de 
oud-politicus plotseling geconfronteerd met indringende beelden, geuren, sferen en 
situaties, waarvan hij dacht ze vergeten te zijn. ‘In Bandoeng-Bandung,’ zei Springer eens, 
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‘heb ik de kampperiode van mij afgeschreven’. In een spel van werkelijkheid en verbeelding 
vertelt hij over de ongemakkelijkheid van koloniale verhoudingen zonder die expliciet te 
benoemen. Hij beschrijft zonder grote woorden zijn kampervaringen en vertolkt op een 
relativerende manier gevoelens van weemoed en verlangen naar een land dat niet meer 
bestaat. 
Een goed verhaal vertellen, daar ging het hem altijd om. Bandoeng-Bandung, in 2015 
herdrukt, is nog steeds een verhaal dat zich makkelijk laat lezen. Het is ook een vertelling als 
een koppelteken tussen heden en verleden. Vooral daarom, denk ik, was het een wezenlijk 
boek voor mij. 
 

Nieuwe leden van de tafel Kunst & Cultuur 

 
De volgende leden heten wij van harte welkom bij de tafel 
Kunst & Cultuur: 
 
Hr. Verhagen, Mevr. van der Meer, Mevr. Witteveen 
 

 

Interesse om deel te nemen aan een K&C-groep? 

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan een van de K&C-groepen, dan kunt u een mail 
sturen naar kunst.cultuur@nesepe.nl met als onderwerp de naam van de groep (Literatuur, 
Filosofie, Levenskunst of Inspiratie & Zingeving).  

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind september 
 
Reacties zijn van harte welkom! Heeft u inspiratie opgedaan bij het lezen van deze 
nieuwsbrief en wilt u een bijdrage leveren voor de volgende? Stuur uw reacties, tips of kopij 
naar kunst.cultuur@nesepe.nl. 
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