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De uitgever van de Hallo stelt ons in de gelegenheid een aantal artikelen in zijn blad te
verzorgen waarin een kunstenaar, wiens werk deel uitmaakt van de permanente ten-
toonstelling van ‘De Beeldentuin’ van de Stichting Klein-Schreuder, aan de lezer wordt
voorgesteld. Deze keer is Else Ringnalda aan de beurt. Van haar staat een groot brons
in de tuin.

Else schrijft over zichzelf:
Mijn inspiratie put ik uit fantasieën over een utopische samenleving bevolkt door de
Homo ludens, de spelende mens. 
De Nederlandse cultuurhistoricus Johan Huizinga introduceerde in 1938 het begrip
Homo ludens. Hij voorspelt aan het begin van de industrialisatie, dat er voor de mens
meer vrije tijd beschikbaar zal komen. Hij beschrijft de spelende mens. Constant
Nieuwenhuizen die maakte de leefomgeving voor de spelende mens, Nieuw Babylon
genaamd, en ik maak beelden van de Homo ludens.

Constant Anton Nieuwenhuijzen ( 1920-2005) was kunstschilder en een vooraanstaand
lid van Cobra. Hij was in de  vijftiger en zestigerjaren van de vorige eeuw ook een visionair
ontwerper van ruimtes waarin de homo ludens die niet hoefde te werken, creatief kon
spelen. Zijn maquettes zijn nu eigendom van het Gemeentemuseum Den Haag.
In Else’s utopische wereld ontdekt en ontwikkelt de Homo ludens zijn talenten, hij heeft
een onafhankelijke geest en maakt de tijd levend in plaats van haar te doden. 

Het is goed hier te vermelden dat Huizinga ook het puerilisme beschreef, een samenle-
ving gedomineerd door verlate pubers met een gemakkelijk bevredigde, maar nooit ver-
zadigde behoefte aan banale verstrooiing, de zucht tot grove sensatie, de lust aan mas-
savertoon.

De utopische wereld van Else wordt bevolkt door androgyne mensen, het Griekse anèr
is man, gyne is vrouw. Zij vertaalt dat naar gelijkwaardigheid tussen mensen, tussen
negers en blanken, tussen christenen en moslims, tussen man en vrouw.
In de beeldentuin Klein-Schreuder staat een groot brons van Else. De opstelling van dit
beeld  is heel speciaal. Het staat aan het einde van een tunnel van vuurdoorn, waardoor
een groot focus op het beeld ontstaat.  Wie angst heeft voor een tunnelvisie, kan ook om
de tunnel heen lopen. Eind april gaat de vuurdoorn in bloei zodat de tunnel ook zelf een

bezienswaardigheid vormt.
Niet toevallig staat in dit beeld - ‘All over You’ genaamd-  de

vrouw op de man, zeer ten gerieve van feministen.
Maar desgevraagd mochten wij vernemen dat het

evenwicht heel labiel is.
De mannenfiguur heeft een uitgesproken penis.
In het begin waren wij bang dat een of andere
cultuurbarbaar dit ding zou afbreken en mee-
nemen als souvenir. Dat is gelukkig nog niet
gebeurd. Wel hebben we de penis een aantal
keren versierd aangetroffen, met rozen en andere
bloemen, met slakken en ook een keer met een

sinaasappel.
De figuren hebben geen uitgewerkt gezicht, de spelen-

de mens is meer categorie dan individu, het spel is
belangrijker dan de speler.

De spelende mens heeft ook ledema-
ten die zoals bij Giacometti dispro-
portioneel lang zijn, ook dit werkt
onaards; de spelende mens leeft in
de utopische samenleving van Else.

Else Ringnalda 

Else Ringnalda studeerde aan de kunstacademie in Utrecht en aan de Gerrit
Rietveld Academie in Amsterdam. Zij woont en werkt in Utrecht. Meer over haar
werk vindt u door de website van de stichting te bezoeken ( www.klein-schreu-
der.com) en bij de permanente tentoonstelling door te klikken naar Else
Ringnalda.
Zij noemt zichzelf beeldhouwer zoals alle beeldenmakers, maar gehouwen
wordt er niet veel. Zij werkt voornamelijk in brons met de model-mal-giet-
methode. Deze methode maakt het mogelijk meer dan één afgietsel te maken.
Toch waren wij behoorlijk verrast toen een Nederlandse bezoeker van onze tuin
zei: “ Heel mooi ‘All over You’ van Else Ringnalda, het staat ook bij mij in de tuin”.
Voor ons  was het één van de eerste werken die wij kochten. Het kwam toen niet
in ons op om te vragen of het een unicum was en of het dat ook zou blijven. Het
beeld is ongeveer een meter groot. Oorspronkelijk zouden wij het beeld op ware
grootte kopen, maar dat bleek financieel niet haalbaar.
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