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Nieuwsbrief 

 

 

Beste leden van de tafel Kunst & Cultuur 

 
We zijn weer begonnen met algemene Kunst & Cultuur activiteiten! 
 
Op vrijdagavond 17 september 2021 hadden we na 
anderhalf jaar (!) een muzikale lezing van Joop van 
Schaik over ‘Het Franse chanson door de eeuwen 
heen’. Het verslag hiervan vindt u in deze nieuwsbrief. 
 
 

 

Het hoofdonderwerp van deze nieuwsbrief loopt vooruit op de K&C-
lezing van vrijdagavond 29 oktober door Lidwine Janssens. Lidwine zal 
verbanden gaan leggen tussen het expressionisme, de kristalbouw van 
huis Wylerberg en de Homo Ludens. In deze nieuwsbrief gaan we 
daarom al iets dieper in op het expressionisme dat in de Nazi-tijd 
entartet is verklaard, de bijzondere locatie, bouw en rol van Huis 
Wylerberg en wat Johan Huizinga verstond onder de Homo Ludens. 
 

 
In deze nieuwsbrief ook weer 
wetenswaardigheden rond filosofiegroep 2 en 
enkele Kunst & Cultuur Tips met extra aandacht 
voor een bijzonder schilderij van Frida Kahlo. 
De twee boeken aanbevolen door Aukje de Voogd 
brengen ons nog even terug in Franse sferen.  
 
 
Veel leesplezier! 
 
Presidium tafel Kunst & Cultuur 
(Agatha, Aukje, Hanneke, Hans, Harriët en Ingebjorg) 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Marc_003.jpg
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Inhoudsopgave 
 

Agenda tafel K&C 
• Algemeen programma 

• Bijeenkomsten subgroepen 

Verslag van de lezing ‘Het Franse chanson door de eeuwen heen’ 
 
Wetenswaardigheden Filosofie-groep 2 
 
Inleiding Lezing over Expressionisme, Kristalbouw en de Homo Ludens 
door Lidwine Janssens 

 
Entartete Kunst 
 
Huis Wylerberg - Kristalbouw 
 
Homo Ludens – door Elize de Mul 
 
Liefdesomhelzing zet het imago van Frida Kahlo even op z’n kop 
door Wieteke van Zeil 

 
Kunst & Cultuur Tips 

• Frida Kahlo – Viva la Frida! 

• De ontdekking van het heden 

Aanbevolen boeken door Aukje de Voogd 
• Camille Claudel, une Femme – Anne Delbée 

• La Petite Bijou – Patrick Modiano 

 
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 
(dikgedrukt: wijziging t.o.v. eerdere nieuwsbrief) 
 
- 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’. Zie verslag verderop in deze nieuwsbrief; 
 

- Vrijdagavond 1 oktober 20:00 uur; ds. Prinszaal Kulturhus: Lezing door Sieuwert 
Haverhoek over ’Lev Tolstoj – verrassend eigentijds’. Verslag in de volgende nieuwsbrief; 
  

- Vrijdagavond 29 oktober 20:00 uur; ds. Prinszaal Kulturhus: Lezing door Lidwine 
Janssens over Expressionistische Kunst en Opvoeding in Levenskunst. U kunt zich 
hiervoor al opgeven. Klik hier voor de aankondiging met achtergrondinformatie. 
In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal onderwerpen die in deze lezing aan de 
orde komen; 
 

- 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; 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: 28/10 en 25/11 van 12.45-14.00 uur; 

societeitsruimte; 
 

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

- Levenskunst: planning volgt nog. 
  

https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2021/10/2021-10-29-lezing-van-lidwine-janssens-1.pdf
https://www.premiereparterre.nl/la-noble.html
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Verslag van de lezing “Het Franse chanson door de eeuwen heen’ 
 

Wat was dat een prachtig gezicht en heerlijk gevoel! Een op 
gepaste afstand volle RABO-zaal met NES-leden! De technische 
hik aan het begin droeg bij aan de onderlinge verbondenheid 
omdat men onder het genot van een drankje nog wat langer 
met elkaar kon vóórpraten.  
Het bleek dat Joop van Schaik (81) bij veel aanwezigen bekend 
was: als oud-collega leraar Frans, als leraar Frans op de 

Heertganck/Noordgouw, als organisator van het jazz-festival in Heerde, als voetbalveteraan 
van SEH, etc.  
Als vanouds werd ook in de pauze en na afloop geanimeerd met elkaar gepraat.  
Dat kwam zeker ook door de performance van Joop van Schaik. Als een volleerde diskjockey 
wist hij zijn platenspeler uit de vorige eeuw goed te bedienen en met het gekras van de 
naald en de krakende muziek kwamen de oude chansons nog meer tot hun recht. Voor het 
gebruik van de cd-speler kreeg hij echter hulp.  
We weten nu dat Franse chansons vaak gebaseerd zijn op (oude) 
gedichten, maar in ieder geval altijd met een bijzonder verhaal, 
door Joop met verve gebracht. Dat geldt bijv. voor ‘Le temps des 
cérises’ gebaseerd op een amoureus strijdlied uit 1866 en ‘Tout 
va très bien, Madame la Marquise’ dat op humoristische wijze 
duidelijk maakt dat wij veel te makkelijk ‘Het gaat goed’ zeggen.   
Na afloop waren er enthousiaste reacties op de lezing, maar zeker ook op het elkaar weer 
kunnen zien en spreken.  
Kortom, een geslaagde eerste NES-lezing na lange tijd. Nu ook de ‘1,5 meter’ veilig kan 
worden losgelaten, is de laatste barrière geslecht om weer gemakkelijk met elkaar om te 
kunnen gaan.  
 

 
Filosofiegroep-2 
 

Naar aanleiding van de geplande lezing van Sieuwert Haverhoek over 
‘Lev Tolstoj – verrassend eigentijds’ hebben we donderdagmiddag 16 
september Tolstoj ‘onder handen genomen’. 
 
Hoewel Tolstoj vooral bekend is geworden als de schrijver van ‘Oorlog 
en Vrede’ en ‘Anna Karenina’ was hij ook filosoof. Hij had de ideeën van 
vele filosofen bestudeerd, was een vurig aanhanger van Jean-Jacques 
Rousseau en lijkt beïnvloed door Kant, Schopenhauer en Nietzsche.  

 
Bij de genoemde filosofen zie je een onderscheid tussen de ervaringswereld en de 
ideële/universele wereld, maar met verschillende drijvende krachten of uitingen binnen 
deze twee werelden. Tolstoj ziet de moraliteit van de bergrede als de ethische uitwerking 
van iets universeels, aanwezig in alle mensen. Zoiets als ‘De meeste mensen deugen’ van 

https://www.youtube.com/watch?v=edXFWik4ODA
https://www.youtube.com/watch?v=edXFWik4ODA
https://www.youtube.com/watch?v=T5WdpSPeQUE
https://www.youtube.com/watch?v=T5WdpSPeQUE
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Rutger Bregman. Schopenhauer ziet die in de levenswil (zoiets als de struggle for life) en 
Nietzsche als Die Wille zur Macht. Bij Rousseau komt die praktisch tot uiting in de Volkswil 
(meeste stemmen gelden/democratie) en Kant gebruikt daarvoor het beeld van het 
categorisch imperatief (‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’). De 
fundamentele vraag is natuurlijk of er wel zo’n ideële/universele wereld is: wishfull thinking?  
 

Verdere programma: 
 
21 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. 
 
 

Inleiding op de lezing: Expressionistische kunst en Opvoeding 
 
Vooruitlopend op de lezing op vrijdagavond 29 oktober over bovengenoemde onderwerpen 
hierbij alvast een toelichting door Lidwine Janssens. Verderop in deze nieuwsbrief gaan we 
in op een aantal onderwerpen die (zijdelings) aan bod komen in deze lezing: Entartete Kunst, 
Huis Wylerberg – Kristalbouw en  Homo Ludens. 
 

Hoor je de schreeuw? 
Kun je me vertellen hoe je lievelingsmuziek klinkt, hoe een mango smaakt? 

 
Edvard Munch (1863 – 1944) 

1885/6                                           1893  
Op een avond wandelde Munch over een 
brug, hij bleef staan, aangegrepen door het 
landschap en de lucht met de ondergaande 
zon. Hij hoorde en voelde het landschap 
rondom hem schreeuwen. De angst 
overheerst in de panische penseeltrekken die 
de geluidsgolven van de tomeloze schreeuw 
weergeven. De combinatie van felle en 
zachte kleuren verhoogt dit effect. 

 
Expressionisme, Kristalbouw Huis Wylerberg en Ludische Pedagogie. Ogenschijnlijk hebben 
deze drie zaken niets met elkaar te maken. Hopelijk maakt dit u nieuwsgierig en ziet u na de 
lezing verbanden. 
 
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw floreerde de vrijheid in de wereld der 
kunsten. Kunststromingen konden geen wetten en regels meer voorschrijven, men 
experimenteerde met kleur, vorm, klank en woord.  
De kristalbouw van Huis Wylerberg heeft een grote zeggingskracht. Iedere eeuw leeft de 
kristalsymboliek weer op, ditmaal in de levenskunst. 
In deze lezing leg ik een relatie tussen Expressionisme, Kristalbouw en Homo Ludens. 

Kunst om de kunst, was een uitspraak van de 20e eeuw, nu in de 21 eeuw is het kunst om 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Schreeuw_(schilderij)
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de levenskunst. Leeft het oordeel: entartet, nog voort? Zijn de grenzen van het 
beredeneren en becijferen bereikt? Wat kan er in een mens uitkristalliseren? Ik beoog de 
relatie tussen de kunsten en opvoeding & onderwijs en stel me vragen. Zijn school en 
opvoeding er voor de maatschappij of voor het leven zelf? Hoe kunnen we opvoeden tot 
Levenskunst ? In welke verhouding kunnen we en - en (inclusief) zijn, overwinnen we het 
of – of (exclusief) denken? 
 
We staan stil bij het expressionisme dat ‘entartet’ verklaard werd, bij de mini stroming 
kristal daarbinnen en haar vertegenwoordiger in Nederland Huis Wylerberg. We staan stil 
bij Homo Ludens (1938) en de pedagogie, die de afgelopen vijftig jaar uitkristalliseerde in 
Ludische Pedagogie. 
 
Lidwine Janssens 
September 2021 

 
 

Entartete Kunst 
 

Entartete Kunst is een Duitse term die in nazi-Duitsland (1933-
1945) werd gebruikt om kunst aan te duiden die niet aan de 
eisen van het nationaalsocialistische regime voldeed. Het ging 
vooral om moderne kunst uit die tijd, zoals abstracte kunst en 
het expressionisme. Het betekent in het Nederlands "ontaarde 
kunst" (of: gedegenereerde), daarbij refererend aan de door de 
nazi's wel esthetisch en moreel juist geachte "Arische" kunst. Het 
betrof een campagne van de NSDAP om de Duitse kunstwereld 
onder haar controle te brengen, zodat deze voor 
propagandistische doeleinden van de staat kon worden ingezet. 

 
 
Achtergrond 

Het concept Entartete Kunst werd aan het eind van de negentiende eeuw voor het eerst 
voorgesteld door de zionistische leider Max Nordau; opmerkelijk aangezien de nazi's juist 
de joden als de kwade genius achter de moderne kunst zagen. In feite werden de joden 
ervan beschuldigd door middel van de kunsten onder andere het raciale bewustzijn, de 
politieke macht en de militaire weerbaarheid, maar bovenal de morele kracht van het Duitse 
volk te ondermijnen. Deze zaken konden volgens het nazisme niet los van elkaar gezien 
worden. Aangezien de 'entartet'-verklaarde kunstenaars het werken al vlak na de nazi-
machtsovername in 1933 onmogelijk was gemaakt door onder andere een Berufsverbot, 
emigreerden velen van hen. Verschillende kunstenaars met een joodse achtergrond 
overleden in de concentratiekampen tijdens de Holocaust. Anderen belandden in een 
gevangenis of pleegden zelfmoord als gevolg van deze kunstpolitiek. Honderden werken 
werden in beslag genomen en ateliers werden vernield.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abstracte_kunst
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Marc_003.jpg
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De Entartete Kunst-tentoonstelling in 1937 

Een van de stuwende krachten achter de bekende 
tentoonstelling met deze titel in 1937 was Wolfgang 
Willrich. In 1937 was hij met instemming van de nazi-
autoriteiten hoofdverantwoordelijk voor de verwijdering 
uit de Duitse musea van kunstwerken die als ontaard 
werden beschouwd. 650 van deze werken werden op een 
tournee gestuurd, als speciale voorbeelden van Entartete 
Kunst. 

De reizende expositie begon in München en bezocht daarna elf andere steden in Duitsland 
en Oostenrijk. Het was de grootste en best bezochte reizende tentoonstelling van die tijd. 

Na de expositie werden vier kunsthandelaars aangesteld om deze entartete kunstwerken te 
verkopen, of op de internationale kunstmarkt te ruilen voor 19e-eeuwse schilderijen. Een 
groot deel werd op 30 juni 1939 bij galerie Fischer in Luzern, Zwitserland geveild. Werken 
werden ver beneden de marktwaarde verkocht. De opbrengsten van de veiling werden 
gebruikt om de collecties van verscheidene musea met 'echte Duitse kunst' aan te vullen. 
Wat er overbleef werd later dat jaar - net zoals dat eerder met verfoeide boeken was 
gebeurd - op een brandstapel in de hoofdkazerne van de Berlijnse brandweer vernietigd. 
Althans, dat werd gedurende een halve eeuw gedacht... 

In november 2013 vond de politie in een flat te München 1406 kunstwerken van Matisse, 
Chagall, Beckmann, Dix, Nolde, Picasso, Klee en anderen. De flat had toebehoord aan 
Hildebrand Gurlitt, een van de vier kunsthandelaars uit 1939. Na zijn dood in 1956 was zijn 
zoon Cornelius doorgegaan met het verborgen houden van de kunstschat.  

 
 

Huis Wylerberg 

Het Huis Wylerberg, gelegen op 
de Duivelsberg nabij het dorp Beek in de 
gemeente Berg en Dal, is een onder 
Duitse expressionistische architectuur gebouwde 
villa, naar ontwerp van de Duitse 
bouwmeester Otto Bartning.  

De Duivelsberg behoorde vanaf 1906 toe aan Marie 
Schuster-Hiby, die het van haar moeder erfde. Zij 
was een kostschoolvriendin van mevrouw Kröller-
Müller Zij liet op de berg tussen 1921 en 1924 een villa bouwen. De villa behoort tot de 
belangrijkste werken van de architectuur in Duitsland in de eerste helft van de 20ste eeuw. 

De keuze van de plaats van de villa was erg belangrijk. Het prachtige landschap van de 
Nijmeegs-Kleefse heuvelrug met weilanden, boomgaarden en bossen moest onaangetast 
blijven, en het hele huis werd gericht op het uitzicht over de laagvlakte van de Rijn. Het huis 
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staat op een terras rechtstreeks in het landschap, zonder siertuin. Aan de zijkant van het huis 
is plaats gereserveerd voor een moestuintje, en een bloemenborder om de vazen van het 
huis mee te vullen. Inspiratie voor deze bescheiden aanleg waren de tuinen van Karl Förster 
in Berlijn, waar ook de planten werden besteld.  

Toen de villa gebouwd werd, was dit Duits grondgebied. Na de Tweede Wereldoorlog kwam 
de villa op Nederlands grondgebied te liggen. De villa wordt bouwkundig gekenmerkt door 
een veelheid aan onregelmatige vlakken. Mevrouw Schuster en haar dochter Alice lieten in 
de villa een muziekzaal aanleggen met uitzicht op het dal. De zaal werd voor de Tweede 
Wereldoorlog gebruikt voor uitvoeringen door kunstenaars die daartoe door mevrouw 
Schuster werden uitgenodigd. Na de Tweede Wereldoorlog waren de kunstschatten uit de 
villa verdwenen en was de villa verlaten. In 1965 verkocht de familie Schuster-Hiby de villa 
aan de Staat der Nederlanden. Sinds 1985 is Huis Wylerberg een beschermd rijksmonument 
en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 

In de villa zijn het veldstudiecentrum SOVON vogelonderzoek, en de Verenigingen "Das & 
Boom" en "Nederlands Cultuurlandschap" gevestigd. 

Sinds 2012 worden er in de muziekzaal weer concerten gegeven.  

 

Kristalbouw 

Bartning ontwierp, geïnspireerd door de tijdgeest waarin de 
kristalmetafoor weer tot leven kwam,  kristallijnen structuren 
voor Huis Wylerberg. De bewoners zouden de invloed 
ervaren van een huis in kristallijne verhoudingen. Van boven 
is Huis Wylerberg net een grote kristal, neergelegd in de 
helling van de stuwwal.  

De opvallend gedurfde verschijningsvormen en de 
asymmetrische venster-indeling trekt ook nu op afstand de 
interesse van een aandachtig wandelaar. De gehoekte vorm 
van de noordzijde is als een scherpe bergkristal. Binnen geldt 
dit eveneens voor  het sterachtig gestucte plafond in de muziekzaal en de merkwaardige 
zigzag decoraties boven de vensters. Ook horizontaal heeft zijn ontwerp de bergkristalvorm, 
hij heeft echter compromissen moeten sluiten met de opdrachtgeefster waardoor er een 
aanbouw is ontstaan. 

Als u eromheen wandelt, voor zover dat kan, ziet 
u de kristalscherpe lijnen. De hoofdas van het 
gebouw is bijna exact Noord – Zuid, met op 
iedere verdieping een centrale hal, van waaruit 
alle kamers rondom te bereiken zijn. Bijna alle 
kamers hebben een bijzondere vorm en iedere 
ruimte had zijn eigen kleurstelling. De vloer was 
voorzien van eiken- en beukenparket, nu nog 
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aanwezig. De muren zijn hier en daar soms bijna een 
meter dik, zij zorgden en zorgen nog steeds voor een 
prettig leef- en  werkklimaat tijdens echte warme 
zomerdagen. In de koude dagen werd het gebouw 
verwarmd door vijf grote tegelkachels, gestookt met het 
hout uit de omgeving. De rookkanalen van die kachels 
kwamen in een centrale kolom bij elkaar, uitmondend in 
een grote schoorsteenpartij die het imposante leien dak 
siert. 

Ik kijk naar de schets, beweegt mijn ziel, danst en swingt ze in de voor haar ontworpen 
ruimte, volgorde en verhoudingen? 

Een nieuw akkoord kun je waarderen als een eenheid van verschillende tonen in een 
eenvoudige getalsverhouding.  Zo ook ziet het oog deze in een kristal. 

(Otto Bartning) 

Homo Ludens 
door Elize de Mul 
 

Al het mythische en het magische, al het heroïsche, al het musische, het logische en het 
plastische zoeken vorm en uitdrukking in edel spel.' 

Johan Huizinga 

Spel is 'een categorie die alles verslindt', volgens de Nederlandse historicus Johan Huizinga 
(1872-1945). Tijdens zijn rectorale oratie 'Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur' uit 
1933 reflecteert hij voor het eerst op het thema 'spel'. Vijf jaar later brengt hij het 
boek Homo Ludens (De spelende mens) uit, waarin hij deze gedachte verder uitwerkt. 

Denk je bij spel misschien met name aan het vrolijke gegil van 
een schoolplein of een potje kaarten in een groezelige kroeg, 
dan onderschat je de aanwezigheid van spel in ons dagelijks 
leven. Huizinga stelt dat onze hele cultuur in feite bestaat uit 
spel, zelfs vóórtkomt uit spel. Spel is volgens hem een vrije 
handeling die de speler geheel in beslag kan nemen, die zich 
binnen een bepaalde tijd en ruimte voltrekt en volgens regels 
ordelijk verloopt. Spel roept gemeenschapsverbanden in het 
leven, welke zich vaak kenmerken door geheimen of 

'vermommingen' – denk bijvoorbeeld aan sporttenues, maar ook politiepakken of een nette 
werkoutfit, of kleding die bij een bepaalde subcultuur hoort. 

"Spel is het fundament van onze cultuur. Maar de beschaving lijdt aan spel-erosie”, volgens 
Huizinga, “en verernstigt zich." 
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Hoewel we geneigd zijn spel te 
koppelen aan frivoliteit, is spel volgens 
Huizinga juist een heel serieuze 
aangelegenheid. De spelende mens 
vormt de fundering onder cultuur en 
de wijze waarop de samenleving vorm 
krijgt. Het spel ligt ten grondslag aan 
dagelijkse handelingen, van baan tot 
ouderschap, van sportclub tot 
rechtszaak - waar we ons over het 
algemeen heel serieus op storten. We 
zien spelelementen dan ook in zeer uiteenlopende cultuurvormen terug. In oorlog 
bijvoorbeeld, of in het recht. Maar ook in de kunst, de filosofie, of in sport. De spelende 
mens speelt zijn cultuur. 

Als we Huizinga mogen geloven, dan is de Homo Ludens daarmee hét fundament voor 
cultuur en voor culturele vernieuwing en ontwikkeling. Cultuur komt immers niet zozeer 
voort uit spel, maar ontplooit zich in en als spel. Omdat spel fundamenteel is in (het vormen 
van) cultuur, is de Homo Ludens een noodzakelijke speler in de samenleving. Zonder Homo 
Ludens geen cultuur. 

Hier krijgt het verhaal van Huizinga een wat donkere toon. Wanneer hij naar het ludieke 
gehalte van de moderne tijd kijkt, blijkt de Homo Ludens een uitstervend ras. Het 
bedrijfsleven, de kunst, de sport: deze cultuurvormen lijken stuk voor stuk te maken te 
hebben met een toenemende spel-erosie. De beschaving 'verernstigt' zich, aldus Huizinga. 
Zo heeft de sport sinds het begin van de afgelopen eeuw een belangrijke positie ingenomen 

in de (Westerse) cultuur. Denk bijvoorbeeld aan de cultus rondom 
voetbal. Hoewel het voetbalspel zelf, de door voetballers en fans 
gedragen kleding, de clubkleuren en de setting van een wedstrijd wel 
degelijk kenmerken dragen van 'spel', ziet Huizinga hier toch een 
teloorgang van de spelstemming plaatsvinden. Hij zoekt de reden 
voor deze afname in de hoge graad van technische organisatie, de 
materiële uitrusting en de zogenaamde 'professionals' binnen de 
sportwereld. Ook op andere culturele vlakken, waaronder het 
bedrijfsleven, de kunsten en de wetenschap, is een soortgelijke 
tendens waar te nemen. De teloorgang van het spelelement van de 
cultuur is volgens Huizinga alarmerend, omdat de cultuur 
gegrondvest is in spel en hierdoor het spelgehalte niet missen kan. 

 
Huizinga lijkt de erosie van het spel onder andere te wijten aan voortschrijdende 
technologische ontwikkelingen. Doordat het communicatieverkeer tussen mensen zo 
makkelijk is, lokken techniek, publiciteit en propaganda volgens hem overal 'ongezonde 
competitie uit' en maken zij bovendien een onmiddellijke bevrediging van aandriften 
mogelijk. 
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Nam hij dit 80 jaar geleden al waar, dan rijst de vraag wat Huizinga te zeggen zou hebben 
over de internettende mens. Er zijn vele argumenten te bedenken om te stellen dat het 
internet en de onlife samenleving – gekenmerkt door een complexe verstrengeling van 
online en offline leven – een vruchtbare omgeving vormen voor de Homo Ludens. Had 
Huizinga nu nog geleefd, dan zou hij echter waarschijnlijk eerder stellen dat de onlife 
omgeving is doordrongen van 'vals spel' (spel dat onderliggende maatschappelijke of 
politieke motieven moet verbergen) en 'puerilisme' 

Dit 'puerilisme' kenmerkt zich door een hoge graad van kinderachtigheid en decadentisme 
dat niets met spel van doen heeft, hoewel dit op het eerste gezicht wel zo zou kunnen lijken. 
Huizinga koppelt het puerilisme aan moderne technologieën die onze nooit verzadigde 
behoefte aan banale verstrooiing, de zucht tot grove sensatie en de lust aan massavertoon 
op snelle – maar tijdelijke – wijze weten te bevredigen. 

Hoewel sommigen Huizinga steunen in zijn waarnemingen, stellen anderen juist dat er 
sprake is van een grote 'ludificatie' in onze samenleving. Alles moet fun zijn. Kattenfilmpjes 
op Youtube, selfies op Instagram, komkommernieuws op Facebook – zijn dit kenmerken van 
een weer opbloeiende, spelende mens, of symptomen van een tijdperk van de kinderachtige 
mens? 

 

Liefdesomhelzing zet het imago van Frida Kahlo even op z’n kop 
Volkskrantrubriek ‘Oog voor detail’ door Wieteke van Zeil (16 september 2021) 

Bloed, melk en tranen. 

Frida Kahlo, Liefdesomhelzing van het 
universum, de aarde (Mexico), Diego, 
ikzelf en de heer Xólotl, 1949, olieverf 
op masoniet 
 
Het vreemde met Frida Kahlo is: we 
onthouden héél veel over haar, maar 
ook veel niet. Frida Kahlo is zo 
kneedbaar als wat. Je kunt met haar 
weglopen als vrouwelijk boegbeeld, als 
inheems Amerikaans boegbeeld, 
als queer boegbeeld, als boegbeeld van 
de vrije liefde, als modernist, als mode-
icoon, of als held van lichamelijk 
beperkten – na een zwaar ongeluk op 
haar 18de bleef ze haar leven lang 
ernstige last van haar lichaam houden. 
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Mijn puberzoon draagt Frida Kahlo op een felgroene jas en mondkapje omdat een of ander 
skatemerk heeft besloten dat ze ook voor hen een boegbeeld is (ik ben allang blij, het 
verhoogt de kans van 0,001 naar 0,1 procent dat hij dit jaar nog eens meegaat naar een 
museum, om ‘die kunstenaar van z’n jas’ te zien). Frida wordt door velen op het schild 
gehesen. Al hoor je over de dingen die minder in een hedendaags beeld passen, zoals haar 
levenslange sympathie voor Jozef Stalin, een stuk minder. 
 

Toch laat Frida Kahlo zich een stuk 
minder kapen dan je in eerste instantie 
misschien vermoedt. Dat is het mooie 
en ik merk het bij elke tentoonstelling 
met haar werk opnieuw (dit jaar zijn dat 
er twee in Nederland). Zo laat dit 
schilderij een behoorlijk spirituele kant 
van haar zien, het zit vol geloof in een 
alwetende natuur en dito universum. 
Dat was voor mij nieuw. Er gebeurt een 
hele hoop, alleen al in één detail. 
Frida’s borst is opengescheurd en er 
druipen dikke druppels bloed uit. 
Parallel daaraan druppelt er melk uit de 
eveneens opengescheurde borst van 
een figuur die een soort Moeder 

Aarde/Universum is, en uit Frida’s ogen druppelen tranen. En dat is nog maar dit detail; 
verder zien we ook nog een naakte man als een baby met een alziend oog op zijn voorhoofd 
op schoot, een Mexicaanse naakthond met de naam Señor Xólotl, een wit gezicht in de 
wolken, een enorme witte en een zwarte hand met wortels uit de vingers en heel veel 
cactussen. Dit is stellig geen voorbeeld van het motto ‘in de beheersing toont zich het 
meesterschap’ en ik denk echt dat veel kijkers er hartelijk om hadden gelachen als het niet 
van Frida Kahlo was geweest. Niet vanwege het onderwerp, maar om de bijna Liberace-
achtige overdaad. 
 
De elementen in dit detail – tranen, lactatie en bloedend hart – zijn diepgeworteld in de 
kunstgeschiedenis. Het echoot de tranen van Maria en Maria Magdalena bij Christus, 
bloedende wonden in kleurige beelden uit de Spaanse inquisitietijd, en de moeder-aarde-
borstmelk is ook verwant aan de symboliek van Maria en andere vrouwelijke heiligen die 
melk geven als levensbron. Rijke associaties dus, de uitdaging zit ’m in het kijken zelf. 
Althans, ik ben niet gewend aan die emotionele veelheid. Deze esthetiek staat recht 
tegenover mijn beeld van Frida Kahlo’s kunst, bedacht ik toen ik probeerde te blijven kijken. 
Kahlo snapt krachtige beeldtaal, sprekende kleuren en de betekenis van een enkel detail. 
Daarom werd ze zo’n icoon, tot op mondkapjes aan toe. Dit schilderij, dit ene detail al, zet 
dat imago van Kahlo toch weer even op z’n kop. En daarom blijft ze natuurlijk zo boeiend. 
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Kunst & Cultuur Tips 
 
Drents Museum: Frida Kahlo – Viva la Frida! 
 
Twee van 's werelds belangrijkste Frida Kahlo-collecties komen voor het eerst bij elkaar in de 
tentoonstelling Viva la Frida! - Life and art of Frida Kahlo, die van 8 oktober 2021 tot en met 
27 maart 2022 te zien is in het Drents Museum in Assen. De vermaarde schilderijen en 
tekeningen uit het Museo Dolores Olmedo worden getoond naast een buitengewone 
collectie van haar persoonlijke bezittingen als kleding, beschilderde korsetten en sieraden 
van Museo Frida Kahlo. Door deze twee collecties uit Mexico-Stad samen te voegen heeft 
het Drents Museum de unieke kans om het complete Frida-verhaal vertellen.  

Frida Kahlo (1907-1954) is zonder twijfel een van de bekendste en meest geliefde 
kunstenaars ter wereld. Haar indrukwekkende kunstwerken, roerige leven en bijzondere 
levensstijl doen Kahlo uitgroeien tot een wereldwijd icoon én cultfiguur. Door een ernstig 
busongeluk lijdt ze veel pijn en ondergaat ze door de jaren heen een groot aantal operaties. 
Wat haar telkens de kracht geeft om door te gaan is haar grote liefde voor de kunst, voor 
haar man – de kunstenaar Diego Rivera – en voor Mexico en zijn volkscultuur. Ze schildert 
zelfportretten die doorvlochten zijn met symboliek, geïnspireerd door haar tumultueuze 
relaties, gebroken lichaam, politieke overtuiging, buitengewone veerkracht en creativiteit. 
 
 
Schilderijen en tekeningen uit de Olmedo-collectie 

Museo Dolores Olmedo heeft de grootste collectie met werk van 
Frida Kahlo ter wereld. De verzameling is aangelegd door de 
Mexicaanse Dolores Olmedo (1908-2002) die vanaf 1955 op 
aanraden van haar goede vriend Diego Rivera werk van Kahlo en 
hemzelf ging verzamelen. In Viva la Frida! zijn sleutelstukken uit 
deze collectie te zien, waaronder Henry Ford Hospital (1932), De 
gebroken zuil (1944) en Zelfportret met aapje (1945).  
 
 
Persoonlijke bezittingen uit het 
Blauwe Huis 
De tentoonstelling werpt nieuw licht 
op Kahlo's levensverhaal aan de 

hand van de opmerkelijke verzameling persoonlijke bezittingen 
uit het Blauwe Huis, waar de kunstenaar haar hele leven heeft 
gewoond (nu Museo Frida Kahlo). In 2004 werden deze 
bezittingen ontdekt, nadat ze 50 jaar aan het zicht onttrokken 
geweest waren. De collectie omvat onder andere foto’s, 
documenten, tekeningen, kledingstukken, sieraden en 
beschilderde korsetten.  
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In de Abdijkerk van het museum maken bezoekers kennis met de Mexicaanse kunstenaar 
aan de hand van de korte film Meet Frida. 

Bij de tentoonstelling wordt een uitgebreid randprogramma ontwikkeld, waaronder lezingen 
en een podcastserie. 

 

Museum Singer Laren - De ontdekking van het heden 
 

T/m 28 november 2021 verrast Singer Laren opnieuw met een tot nu vrijwel onbekende 
particuliere kunstverzameling. Eerder was het de beurt aan collecties als De Heus-Zomer en 
de Van Vlissingen Art Foundation. Nu schittert de collectie van de JK Art Foundation in de 
net gerenoveerde museumzalen. 

 
In de 20ste eeuw is meer gebeurd dan 
in de twee voorgaande millennia 
samen. Maatschappij, technologie, 
politiek maar ook het intellectuele 
debat zouden nooit meer hetzelfde 
zijn. 
En de kunst was er getuige van. Aan de 
hand van een verzameling 
modernistische meesterwerken vertelt 
De ontdekking van het heden over de 
ontwikkelingen die rond 1900 zijn 
ingezet en nog steeds onze wereld 
kleuren.  
 

 
De tentoonstelling toont topwerken uit de moderne en hedendaagse kunst en omvat een 
honderdtal werken waarin vrijwel alle grote Europese kunststromingen uit de twintigste en 
eenentwintigste eeuw vertegenwoordigd zijn. Een museaal geheel van werken en 
kunstenaars met klinkende namen als Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Jean Arp, Piet 
Mondriaan, Joan Miro, Pablo Picasso, Giorgio Morandi, Robert Delaunay en René Daniëls. 
De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met Het Noordbrabants Museum 
en zal aansluitend vanuit een andere invalshoek te zien zijn in ’s-Hertogenbosch. 
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Aanbevolen boeken door Aukje de Voogd 
 
Nog in de sferen van de Franse chansons? Hier twee boeken van Franse schrijvers die goed 
in het Frans te lezen zijn. Hieronder toch maar in het Nederlands toegelicht. 
 

Camille Claudel, une Femme – Anne Delbée 

 
Het levensverhaal van de Franse beeldhouwster (1864-1943), 
leerlinge en minnares van de beroemde beeldhouwer Auguste 
Rodin 
 
Voor het eerst brengt een boek het uitzonderlijke leven van 
Camille Claudel in de openbaarheid. Zij was de oudere zus van de 
schrijver Paul Claudel, en haar was als vrouw en als kunstenares 
een niet alledaags lot beschoren. 
 
Dat een zeventienjarig meisje, eind 19e eeuw, beeldhouwer wil 
worden is onvoorstelbaar, zo niet schandalig. 
Maar Camille stort zich met hart en ziel in het avontuur, met het 
enthousiasme, de wilskracht en de verbetenheid die misschien wel 
haar voornaamste kenmerken waren. Op een dag in 1883 ontmoet 

ze Auguste Rodin. De meester aanvaardt haar als leerling; weldra wordt hij haar minnaar. 
Vijftien jaar lang duurt deze hartstochtelijke en stormachtige relatie, waarna Camille 
uitgeput en verslagen achterblijft... 
Ze sterft in 1943 in het gesticht van Montdevergues, na een afschuwelijke internering die 
dertig jaar geduurd heeft. Ze laat een aanzienlijk oeuvre na dat van een uitzonderlijke kracht 
en een visionaire oorspronkelijkheid getuigt. 
Het boek is een geromantiseerde visie op haar leven, gebaseerd op brieven en artikelen, 
m.n. van haar broer de dichter Paul Claudel. Het is geschreven in een enigszins verheven en 
bevlogen stijl die zeer wel bij het onderwerp aansluit. Het is het fascinerende verslag van 
een dramatisch leven. 
 

 
La Petite Bijou – Patrick Modiano 

 
La Petite Bijou, genaamd Thérèse, heeft maar weinig grond 
onder haar voeten. Zij is op jonge leeftijd in de steek gelaten 
door haar moeder. Dit hield haar echter niet zo bezig totdat zij 
op een dag een vrouw tegenkomt in een gele jas op het 
metrostation. Haar gezicht lijkt erg op dat van haar moeder; 
althans het gezicht dat zij zich herinnert van oude foto’s. Ze 
besluit de gele jas te volgen. Deze zoektocht doet veel 
herinneringen naar boven komen. Hoewel deze herinneringen 
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haar veel pijn doen, probeert ze toch de waarheid te ontdekken; wíe was haar moeder en 
waarom vertrok ze naar Marokko zonder haar? De lezer komt er langzaamaan achter dat de 
zoektocht niet om haar moeder draait, maar in feite om haar eigen identiteit.  
Is de vrouw in de gele jas nou werkelijk haar moeder, of gewoon een verdwaalde figuur op 
een metrostation? Dat laat Modiano over aan de fantasie van de lezer. Dat feit is namelijk 
niet de kern van het verhaal. Want waar is Thérèse nou eigenlijk naar op zoek? De 
herinneringen die Thérèse heeft overgehouden aan haar jeugd zijn geen reden tot feest. Zij 
heeft haar jeugd grotendeels alleen doorgebracht en heeft hierdoor bepaalde herinneringen 
overgehouden aan de mensen die hier een rol in hebben gespeeld. Thérèse gaat op zoek 
naar puzzelstukjes uit haar jeugd om haar tegenwoordige ‘ik’ te ontcijferen. 
 
 

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).  

Heeft u interesse om een nieuwe groep te vormen rond een Kunst & Cultuur thema? 
Laat het ons weten, dan inventariseren wij de interesse en de mogelijkheden. 

 
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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