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“… dat het (spel) dienstbaar wordt  aan de cultuur,  
nog beter zelf cultuur wordt … 

De esthetische gevoeligheid heeft de moderne mens  
iets nader tot die sfeer gebracht.  

De cultus brengt het effect teweeg dat in de handeling verbeeld is.”  
(dans en muziek; ritme en harmonie; recht en orde)  Johan Huizinga                                

“Hoe de figuur ook gedraaid wordt, zij zal nooit knielen” 
               "Hoe je het ook werpt, het zal staan“ 

 

Tibet: het Rad van Vreugde  
zelfbevrijding  zelfverwerkelijking  oerenergie  

in wezen een geheel. 
De triskelion staat voor onverzettelijkheid en vrijheidszin. 



 

‘We hebben  
de kunst nodig  

om niet  
te gronde 
 te gaan  
aan de  

werkelijkheid.” 
 

Nietzsche 
(1844 -1900) 



Max Ernst  

 Paul Klee                                             Franz Marc                                   Feininger  

 
 

Kun je het leven eigenlijk  
wel leren 

doorgronden? 
 

 Het rijke onbewuste  

      

 

“..Waarom zou de emancipatie van de kleur niet kunnen samengaan met de bevrijding 

van de vorm?  … Iedere kleur spreekt een eigen taal met een eigen expressie en in 

elke kleur en vorm zit een ziel. De kleuren samen bewerkstellingen een innerlijke 

beleving  bij de beschouwer. Zoals ook klanken in muziek … een innerlijke beleving bij 

de Luisteraar opwekken”.        Kandinsky.  

Ik tutoyeer mijn tekeningen, mijn schilderijen spreek ik met U aan.  (Kirchner) 

 Paul Klee                                             Franz Marc                                   Lyonel Feininger  



Mary Wigman 
Mary Wigman 

Muziek 'bevrijdde zich' van de noodzaak  om in melodieën en akkoorden  
                    te denken, zoals abstracte kunst zich bevrijdde van het afbeelden van de 

werkelijkheid. 

                 De krachtige uitwerking die kleur en klank hebben op de menselijke psyche, noemt 

Kandinsky  ‘innerlijke klank of ‘seelische Vibration‘.  

 

Martha Graham 

 
 
 
 
 

Ich fühle Luft von andere Planeten  

Mary Wigman 

Picasso  

Ach alte Luft von Märchenwelt 
(Schönberg  - Opus 10 ) Freud - Jung 



Berekenen, becijferen, structureren. Jij als volwaardig mens vergaten we in ons systeem 

Modern Times 1936 
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Entartete Kunst 
 

 
Kun je me vertellen   
hoe  
die schreeuw klonk?  
je lievelingsmuziek klinkt? 
een mango proeft? 
bloesem bloeit ? 
Schilder me je mening voor ogen. 
Dans me wat je beweegt. 

 



 
 
 
 
 
 

OTTO BARTNING 
 

 (1883 -1959)  

 Architect, Auteur, Leraar, Internationaal Netwerker, Visionair 
Ere doctoraat theologie (1924). 

  
Der eigentliche Vater des Bauhaus-Gedanken   

Oskar Schlemmer 
 
 
  
 

 
 



MUSICA MUNDANA (M.E.) 

    Hemelse muziek van kosmische trillingen, houden sterren en planeten zoemend met elkaar in 
evenwicht.  

• De draaiing van zeven planeetbollen correspondeert met de harmonie van de menselijke geest 
en de muzikale harmonie (zeven tonen). 

• Architectuur – muziek als manieren om Gods werk te doorgronden. 

Het onzichtbare tast – voelbaar maken 
Een intensiveren van licht –  en krachtvelden   
waarin  kosmische energie voelbaar is.  
Opdat het bewustzijn  op een hoger trillingsniveau komt  
in verbinding  met de onuitputtelijke bron  in het Universum. (O Bartning) 

Iedere kristal  heeft zijn eigen  klokreine melodie, waar ze niet van afwijkt.  

Verrassend  hoe een zo’n heldere vorm zo ingewikkeld zich onderling verhoudt. 

                                                                                                               (Otto Bartning)                                                                        

http://hado.com/ihm/water-crystals/m0016s/
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Zoals een componist  niet rekent  maar luistert,  

zo rekent de architect niet  maar kijkt naar de samenklank:  

een eenheid in een eenvoudige getalsverhouding. (O Bartning) 

 

Bartning ontwierp in klei,  zodat ogen, handen 
en hoofd elkaar woordloos  verstonden 

http://hado.com/ihm/water-crystals/m0004s/


Het overstijgende (transcendente)  - het in zichzelf beslotene (immanente)  

Kristalliseren 

 

Zuivere stoffen  

 

Tijd (onv  amorf.)  

 

Basisstructuur voor  

kristalvorming. 

 

Bepaalde condities.  

 

Een krasje, vuiltje of  

oververzadiging  

kan ertoe aanzetten. 

Masaru Emoto (Japan 1943-2014: externe effecten van invloed op de energetische structuur van water.  
                        Er zijn nooit twee ijskristallen (mensen) exact gelijk   onderzoek is niet reproduceerbaar) 

 
Olafur Eliasson : Ik wil de natuurwetten uit de natuur halen en terug geven aan de  

                  mensen, die zich in de natuur bevinden. Laten we de natuur  
  onderzoeken om te ontdekken wie we zelf zijn. (* IJsland - Denemarken1967).  

   

http://hado.com/ihm/water-crystals/m0016s/
http://hado.com/ihm/water-crystals/m0018s/
http://hado.com/ihm/water-crystals/m0004s/
http://hado.com/ihm/marriedlove/
http://hado.com/ihm/dekinai/
http://hado.com/ihm/tomodachi/


 
kristalstructuur:  
de periodieke herhaling 
 van een motief.  
dat al op atomaire  
schaal aanwezig is.  
 
 
 
 

Zoals kristallen groeien, ontstond onder zijn handen een klei ontwerp. 

Via berekeningen en technische know how  kon het erna gebouwd worden. 



 Niet het verstand, het voorstellingsvermogen schiet te kort Günther Anders  

             (1902 -92) 

Nieuwsgierigheid 
behoeden Fantasie en Gehoorzaamheid               

Dorothė Sölle    (1929 -2003) 

Vrijheid 
faciliteren 
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Leren voor de maatschappij                                                         Leren voor het Leven 
                                                          kennen – kunnen                  kunde – kunst 
 lezen – rekenen – schrijven  - redeneren – logica                                     expressie – impressie –  communiceren - begrenzen   
trainen – reproduceren – experimenteren – produceren                        reflecteren -  verbeelden –onzekerheid hanteren 
analyseren– conceptualiseren – realiseren – reflecteren                         relativeren – overstijgen –  op eigen kracht vertrouwen 
 





De kerncompetenties van de mens uitkristalliseren 

Dankzij 
het erin geloven 

Onder 
het logische 

Tussen 
droom en daad 

Vanuit 
Impulsen  

Vooraf 
aan het 

redeneren 

Voorbij 
het lineaire ėėn- 
richting denken 

In 
overgave 

Boven 
het zekere 

Ondanks 
het oude 

vertrouwde 

Vertrouwend 
op  

Intuïtie  

3 D gum 

van binnenuit 



Cognitief 
( relateren aan interpreteren ) 

Creatief 
(realiseren 

wat je doet) 

Soc. Emotioneel 
(geweldloos communiceren) 

Motorisch 
(bewogen bewegen) 

Zintuiglijk 
(gewaar worden) 

Verbeelding 
(beseffen) 

Instrument 
(herhalen) 

Samenspel 
(erbij stil staan) 

 
 

Vormgeving 
(creëren) 

 
  

Inzicht 
(reflecteren) 

 

 
 
 
 
 
 
 

         Kerncompetenties 
van de mens 

                                                          
                                                NATURE & 

 

         
 
 
 
 
   Kernkwaliteiten  
          van culturen 
NURTURE 
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Verkennen 
(de/het ander e) 

Verbinden 
(ik) 

Verbreden 
(jij) 

Verwerken 
(jij en ik) 

Vertonen 
(ons) 

Inspireren 
(ideeën –tips) 

Instrueren 
(variëren) 

Meespelen 
(ondersteunen) 

Regisseren 
(suggesties) 

Recenseren 
(subjectief) 

            
 
 
 
 
 
 
            kwalitatieve 
            Begeleiding  
BLOEIEN  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusieve                                                                       
 Leerfases 

                                                 GROEIEN & 

 

 E
R

K
EN

N
EN

 
 

 
FA

C
ILITER

EEN
 



Spelen 
(improviseren) 

Lichaam en Geest 
(het onmiddellijke) 

Holistisch 
(alles is een) 

Interdisciplinair 
(het onbekende) 

Intercultureel 
(het onvertrouwde) 

(onmiddellijke)  

Imaginatie 

(gegrond)  

Instinct 

(heldere) 

 Impuls  

(pure)  

Intuïtie 

(zuivere) 

 Inspiratie 

 
 
 
 
 

Homo Ludens 
                                                

                                              HEMEL & 
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  LuPes  I Bronnen  
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Levenskunst = uitkristalliseren 
(worden die je bent). 

www.ludische-pedagogie.eu   //magic teacher – crystal clear 

 
OPVOEDING   

      

      21e Eeuw 

 

 

Onderzoek naar  kristalliserende begeleiding thuis 

Onderzoek naar methoden op Ludische aspecten  en  

                      naar kristalliserende  begeleiding   

Didactisch  weefraam 

Weven met Lupische leerlijnen 

H. Gardner  
HOE ben je intelligent 

http://www.ludische-pedagogie.eu/
http://www.ludische-pedagogie.eu/
http://www.ludische-pedagogie.eu/


2006 

Die Ordnung der Seele 
(blz 15 Kristal der Zeit Ludwig Strauss -1925) 

 
Ausdruck von Innen 

(blz 16 Kristal der Zeit 1925 Albert Soergel ) 

 
In der Auferstehung werde Jezus zu 

Christus und wasser zu Kristal  
(blz 23 Hrabanus Maurus) 

 

M.E. bronnen identificeren de kristal met 
Christus, zoals hij bemiddelde tussen  

Geest en Materie 
(blz 23 vgl Johannes Beil) 

. 
 

De dubbelnatuur van Christus weerspiegelt de 
dubbelnatuur van de kristal. Beide verbinden 

het transcendente (het overstijgende, geen onderdeel zijnde) met 
het immanente (het onlosmakelijke, alom tegenwoordige). 

 (blz 23) 

2008 



 
Jij hebt alles in je                             hand , alles in je 

KRIST                             AL. 
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J’ en suis (ik ben er van binnenuit bij)      
Maurice Merleau Ponty 

Henk Hupkes 

Marie Blaisse Pentagram man H. C. Agrippa 
 Sacred Geometrie 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pentagram_and_human_body_(Agrippa).jpg


 
Als LuPe schering en inslag is, 

` 
weven jongeren  
hun eigen kleed. 

 
Misschien slechts een negligé 

van eigen snit 
 onder een outfit of beroepskledij. 

 
Enigszins zichzelf 

 beseffend 
op weg naar een eigen levens 

kunstwerk. 
 



 

Existe 1976  

(Gerard Fromanger  1939 – 2021) 
 


