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Voorwoord
Het is moeilijk om fenomenen als
dood en leven, liefde en haat, ziekte
en gezondheid, rampspoed en geluk
of regen en droogte te verklaren.
Van oudsher worden deze aspecten
verklaard vanuit een abstract godsbesef. Voor specifieke angsten en
gebeurtenissen is er in de volkscultuur
een hanteerbare vorm van dit
abstracte gods-besef ontstaan, de
beschermheilige: mensen waarin
de ‘Goddelijke vlam’ zichtbaar is en
die daarom navolging verdienen of
de in de bijbel genoemde hemelse
engelen. Beschermheiligen en
beschermengelen worden tot op de
dag van vandaag vereerd als ‘role4
model’ en bemiddelaar en gebruikt
als handvat voor het leven. Zij dienen
als voorbeeld. Hun levenswijze was
vaak zo inspirerend dat men zich met
hen kan identificeren. Daarnaast kan
ook hun hulp worden ingeroepen. We
kunnen vragen of zij onze intenties
kracht bij willen zetten.
Vaak koos men een heilige als er op
een of andere manier verband kon
worden gelegd tussen het beroep en
het levensverhaal van de heilige. Zo
had de evangelist Lukas volgens de
legende, ooit een portret geschilderd
van Maria. Vandaar dat hij patroon
werd van beeldend kunstenaars
en met name van schilders. Bij
elke intentie of nood past wel een
toepasselijke patroonheilige.

Sint Clara werd patroon van de
televisie, omdat zij vanaf haar ziekbed
in een visioen de kerstnachtmis
bijwoonde die op enkele kilometers
van haar plaats vond. Onlangs werd
Sint Isidorus van Sevilla uitgeroepen
tot patroon van het internet. Hij was de
eerste die in de vroege middeleeuwen
een Encyclopedie aanlegde, waarin
nagenoeg alle toenmalige kennis
bijeen was gebracht.
In de tentoonstelling ‘Bescherm
heiligen’ geven hedendaagse
kunstenaars de denkbeelden over
beschermheiligen in de huidige tijd
vorm. Dat de beschermheilige of
beschermengel ook een symbool
kan zijn voor de inspiratie komt
hierin ongetwijfeld tot uitdrukking.
Kunstenaars uit het hele land en
verschillende disciplines exposeren
nieuw en bestaand werk over
Beschermheiligen. Daaronder
ook 12 leden van de 90-jarige
kunstenaarsvereniging AKKV.
De vernieuwende blik van de
hedendaagse kunstenaars op het
oeroude fenomeen Beschermheiligen,
zal interessante standpunten en
inzichten weten te koppelen aan een
moderne interpretatie.
De expositie wordt tijdens de
Kunstweek 2010 geëxposeerd in
Kunstkabinet Elganan & Schultheiss
en in Museum Hilversum. In het

voorjaar 2011 zal de tentoonstelling
o.a. nog te zien zijn in het Comenius
Museum te Naarden-Vesting. Want ook
de pedagoog, hervormer en filosoof
Comenius (h)erkent de volkse vorm
van bemiddeling: “De engel, in het
Grieks ‘boodschapper’ (Angelos) is de
bemiddelaar tussen de wereld van de
mensen en God. Hij symboliseert de
onzichtbare krachten van het menselijk
leven, bescherming en inspiratie.”
En in een brief schreef hij: “Ik heb
de reis van Heidelberg naar Praag
geheel alleen te voet afgelegd, me
veilig wetend onder de hoede van
een beschermengel en mijn goede
gezondheid…”
Het was een mooi project om vorm te
geven. Het laat de diversiteit van de
kunstenaars duidelijk zien, evenals hun
zeer verschillende interpretatie.

Elganan Jelsma en Rob Schultheiss

Voorwoord
Toen wij het boek ‘Wreck this journal’
van Keri Smith in handen kregen om
te recenseren, kwam er gelijk een
interessante gedachte naar boven.
Een boek vol met directe en zeer
concrete opdrachten ….
Wij werken met, bemiddelen
voor, presenteren en inspireren
kunstenaars uit verschillende
disciplines. Wat zou een kunstenaar
met het boek doen?

Met dit boek zagen we mogelijkheden
voor een diverse groep kunstenaars
en we begonnen gelijk te
brainstormen over de opties. We
zochten namelijk een interessant
project om tijdens de Kunstweek
2010 te presenteren in ons eigen
Kunstkabinet en bij onze collega’s
P+M ateliers in Kortenhoef.
We wilden graag een route creëren
door het Gooi en op deze manier zou
er een verbinding ontstaan.
Maar hoe zouden we de handelingen
die de kunstenaar uitvoert moeten
documenteren?
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Op dat moment kwam het idee van
kunstenaarsduo’s in ons op. We
vragen kunstenaars die gewend zijn
om samen te werken om elkaar te
fotograferen als ze met het boek aan
de gang gaan.
In dit boek staan opdrachten zoals:
‘Neem dit boek mee onder de
douche’, ‘vul deze bladzijde met
cirkels’, ‘kras wild & heftig, met totale
overgave’, ‘zoek een manier om het
dagboek aan te hebben’, enzovoort.
Als waarschuwing staat in het
voorwoord: ‘Als je met dit boek aan
de gang gaat word je smerig. Je
kunt onder de verf of andere rommel
komen te zitten. Je wordt nat.

AKKV
Het AKKV is een platform voor kunst,
spiritualiteit en samenleving. Actief als
multidisciplinaire registratievereniging
voor gedreven, individueel actieve
kunstenaars & denkers en partner
van samenwerkingsprojecten van
AKKV leden onderling. Dit jaar
(2010) bestaat het AKKV 90 jaar. Het
AKKV is de oudste nog bestaande
kunstenaarsvereniging op christelijke
grondslag, opgericht in 1920. Ruimte,
eigenheid en respect voor diversiteit in
concentratie voor het mysterie is na 90
jaar kenmerkend geworden voor het
multidisciplinaire kunstenaarsverbond
AKKV.
Het AKKV heeft onder zijn leden
een groot aantal noemenswaardige
kunstenaars geteld. Men denke
hierbij aan M.J. Granpré Molière, de
architecten Jan Stuyt, F.P.J. Peutz,
A.J.N. Boosten, A.J. Kropholler, Jan
en Nico van der Laan en H.M.A. van
Helvoort. Daarnaast kende de Groep
Beeldende Kunsten leden als Jan Eloy
en Leo Brom, A.C. Ninaber van Eyben,
Nico Witteman en Tom Waterreus; de
schilders Kees Dunselman, Charles
Eijck, Henri Jonas en Otto van Rees;
beeldhouwers als Mari Andriessen,
Albert Termote en Charles Vos.
Bekende namen van musici zijn onder
meer: Elisabeth Cooymans, Kathinka
Minzinga, Maurice Pirenne, Mario
Veldpape, John Vredeveldt, Reinier
Wakelkamp. Andere prominente

Misschien wordt er van je gevraagd
dingen te doen waar je twijfels bij
hebt. Misschien verlang je terug naar
de perfecte staat waarin je dit boek
nu aantreft. Misschien wil je ineens
alles verminken. Misschien ga je
roekelozer leven.’
Zouden kunstenaars braaf de
opdrachten volgen in het boek of
gaan ze eigenzinnig te werk en laten
ze zich inspireren door het boek en
maken hun eigen ‘verhaal’?

leden waren Anton van Duinkerken,
Pieter van der Meer de Walcheren,
Alphons Laudy en Gerard Brom; de
musicologen J. Smits van Waesberghe
en de franciscaan Cassianus Hentzen,
die lange tijd de geestelijk adviseur
van het AKKV was. Dit is slechts een
greep uit het totale ledenbestand.De
voorzitters van het AKKV (alfabetisch)
Willem Andriessen, Jan Beens,
Marleen Bosch-Berg, P.B. Buskens,
Elisabeth Cooymans, Joan Collette,
Joseph Cuypers, Herman van den
Eerenbeemt, Herman Reuser, Alphons
Siebers, A.P. Stokhof-de Jong, Bernard
Verhoeven en A. Wijffels, vormden de
pijlers waarop de vereniging steunde.
De belangrijkste organen van de
vereniging waren:
‘R.K. Bouwblad’ (1929-1940),
‘Van Bouwen en Sieren’ (1930-1933)
en ‘Katholiek Bouwblad’ (1946-1959).
Het opmerkelijke van het AKKV is,
dat het zich als kunstenaars verbond
na 90 jaar heeft weten staande te
houden door het historische, katholieke
karakter te verruimen tot een christelijk
karakter met respect voor individuele
achtergronden en interpretaties,
binnen het brede spectrum van
alle denominaties. Niet het dogma
maar de authenticiteit is bepalend
voor de kunsten. De uiteindelijke
verworvenheid voor het AKKV is:
de overtuiging dat niemand de
waarheid in pacht heeft. Een gelaagd

De reacties van de kunstenaars waren
heel verschillend. Sommige waren
eerst boos vanwege de te praktische
opdrachten of vonden het toch raar
om een boek bewust kapot te maken.
Toch kwam bijna iedereen los na een
paar opdrachtjes en begon de energie
te stromen. De één is nog verder
gegaan dan de ander, waarbij de
kunstenaarduo’s uiteraard elkaar ook
stimuleerden.

geheim, vrij en open voor individuele
gevoelens, fantasieën, concentratie
en talent brengt kunstenaars uit alle
disciplines in het AKKV, samen.
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www.akkv.nl

Naast de presentatie van de
overgebleven objecten en een
uitgebreid digitaal fotoverslag wilden
wij ook een gedrukte versie maken.
En zie hier een compilatie van enkele
momenten.
Misschien inspireert het u om ook aan
de gang te gaan ...

Wij waren in ieder geval verrast
door het enthousiasme waarmee is
gewerkt en van de gefotografeerde
momenten.
Elganan Jelsma en Rob Schultheiss
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Greetje van den Akker
1954, Alblasserdam
woonplaats: Den Haag

Volgens Van Dale’s woordenboek is
een beschermheilige: een heilige onder
wiens bescherming de dopeling bij
het ontvangen van zijn naam wordt
gesteld.
En deze grote [symbolisch in goud en
aardkleuren geschilderde] kop, met
foto’s van mensen erin geplakt, is mijn
verbeelding daarvan: Jezus die als
beschermer optreedt voor de mensen.
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Peter van den Akker
1949, Amsterdam
woonplaats: Kortenhoef
beeldend kunstenaar
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Zonder titel
150 x 235 cm
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Adam en Eva in New York’ 2009
65 x 50 cm - lb
Near or far, 2007
55 x 70 cm - rb
A trip to paradise 2006
50 x 60 cm - ro
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Peter van den Akker
1949, Amsterdam
woonplaats: Kortenhoef

‘Adam en Eva’ zijn voor mij archetypen
‘als eerste mens’. Naïef leven
zij in het paradijs nog zuiver en
onbedorven, goddelijk gaan zij de
weide wereld in en worden verleid
tot het kwade. De serie ‘Adam en
Eva’ gaat over verhoudingen tussen
seksen en over conflicten die ontstaan
vanuit verschillende culturele en
godsdienstige achtergronden, zowel
individuen als groepen. Macht versus
onmacht.
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Madeleine Metsaars
1949, Rijen
woonplaats: Kortenhoef
beeldend kunstenaar

Wreck this Journal riep associaties
op bij mijn thema Van deze aarde
leven wij. Onze moestuin leverde
de perfecte locatie om mijn idee uit
te werken van WRECK - VERGAAN
en zo ontstond met mijn boek een
beeldverhaal waarin ik de kringloop
verbeeld van aarde tot boom tot boek
tot aarde. Aangetast door natuur en
menselijk handelen met mijn handen
legde ik het in een houten kistje ten
ruste in afwachting op vervolgtraject
Wreck this Journal.
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Marcel Bastiaans
1958, Arnhem
woonplaats: Oirschot

Marcel’s prachtige atelier in het
‘Klooster Zusters Franciscanessen
te Oirschot’ en zijn herkenning in
het geloof van Sint Franciscus van
Assisi (‘Vreugde, Liefde en Waarheid’),
hebben Marcel er toe bewogen een
serie religieuze schilderijen te maken
waarbij de vogels, waar Sint Franciscus
veel mee praatte, een hoofdrol spelen.
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Guido Jelsma

1969, Den Haag
woonplaats: Amsterdam
beeldend kunstenaar/grafisch vormgever

De pagina ben ik...
Ik ben de pagina...
De opdrachten in Wreck This Journal
laten je dingen doen die je normaal
niet zou doen. Nieuwe ervaringen
doen iets met je. Je wordt er zelf
anders van. En wat gebeurt er als je
zelf de bladzijde wordt? Dus op pad
met koude koffie, een tacker, tape en
touw...
De pagina ben ik...
IK BEN DEZE PAGINA!!
10
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San Francesco d’ Assisi
70 x 175 cm - l
Roodborstje (San Francesco d’ Assisi)
60 x 80 cm - rb
Musje’ (San Francesco d’ Assisi)
90 x 90 cm - ro
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De heiligen ons voorgegaan 1
75 x 75 cm - lb
De heiligen ons voorgegaan 2
75 x 75 cm - rb
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Marleen B. Berg
1957, Delft
woonplaats: Zeist

‘De heiligen ons voorgegaan’,
beschermheiligen: Anna, Maria
en Jezus, betovergrootmoeder,
overgrootmoeder, grootmoeder, moeder,
ik, mijn dochter - verleden, heden
en toekomst bestaan dank zij elkaar,
versterken elkaar. Bewust of onbewust
is wat er was in ons, en we geven het
door, beschermd en beschermend.
Foto’s portret en atelier: Mel Boas
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Paul Rosenberg
1972, Drachten
woonplaats: Utrecht
fotograaf

De pagina ben ik...
Ik ben de pagina...
De opdrachten in Wreck This Journal
laten je dingen doen die je normaal
niet zou doen. Nieuwe ervaringen
doen iets met je. Je wordt er zelf
anders van. En wat gebeurt er als je
zelf de bladzijde wordt? Dus op pad
met koude koffie, een tacker, tape en
touw...
De pagina ben ik...
IK BEN DEZE PAGINA!!
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Udo Braehler
1949, Kiel
woonplaats: Utrecht

Ik geloof niet zo erg in Bescherm
heiligen. Het heeft iets kinderlijks,
een onbevangen geloof. Je kust de
amulet in tijden van nood. Ik geloof nu
eenmaal dat alleen diegene geholpen
wordt die zijn best doet om zichzelf
te helpen. Daarbij moet je vertrouwen
in het Leven en/of God hebben. (zie
de spreuken in de kantlijn). Het beeld
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van St Christoffel (Beschermheilige
van reizigers, van kinderen en….
schilders) kwam bij mij op. Een man
die een kind (Jezus) door gevaarlijke
gebieden draagt. Het herinnert me aan
een oorlog waar ik als kind in verzeild
raakte. Een afgezwaaide soldaat nam
mij op zijn nek en droeg mij naar de
veilige overkant. Beschermengel?

Heidy Orsetti-Masman
1963, Deventer
woonplaats: Deventer
beeldend kunstenaar

Ik ben de laatste tijd veel bezig met
het maken van vesten en sjaals
van wolvilt. Mijn oog viel tijdens
het project op de pagina” ZOEK
EEN MANIER OM HET BOEK AAN
TE HEBBEN”. Ik besloot het boek te
verknippen en de vierkante stukken
papier aan elkaar te naaien zoals
bij mijn viltsjaals. Het is nu een
draagbaar object geworden en ik
noem het “chale a la carte”.
(met een accent circonflexe op de a
van chale)
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Beschermheilige
90 x 120 cm
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Zegen
120 x 80 cm

16

Gerda Elsenaar
1946, Driebergen-Rijsenburg
woonplaats: Meppel

Beschermheiligen zijn in stilte
aanwezig voor diegenen die er
in geloven. Ze geven bijvoorbaat
een gevoel van bescherming
bij doen en laten, in bepaalde
situaties. Zo nodig bieden
zij de helpende hand. De
aanwezigheid kan opgeroepen
worden door een afbeelding of
een symbool. Een oud voorbeeld
is de afbeelding van “de hand
van God” in kerken. Ook zijn
handen een symbool van
bescherming. Ze kunnen als
bescherming aanwezig zijn, je
welkom heten, een mogelijkheid
aanreiken, een zegen meegeven.
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Guido Orsetti

1954, Arquata del Tronto, Italië
woonplaats: Deventer
beeldend kunstenaar
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Els Hollestelle
1925, st. Oedenrode
woonplaats: Rosmalen

Mijn beschermheilige is de getuige
van mijn doen en laten, hij is de
onzichtbare aanwezige in mijn leven,
die mij volgt, ziet en beschermt.
Mijn werk is een bewust eerbetoon
aan mijn persoonlijke helper en
beschermengel. Ik praat wel eens
met hem: Wanneer mij een ongelukje
overkomt, zeg ik dat hij wat slordig
was en even niet goed oplette. Maar ik
ben er van overtuigd, dat hij er is, me
volgt en me beschermt.
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Witness (drieluik)
42 x 125 cm (3 x)

Sven Lamme

1980, Hilversum
woonplaats: Hilversum
vormgever

Boekenwrak,
Waar te beginnen? Maakt ook niet uit,
het is allemaal leuk. De manier van
werken doet me herinneren aan mijn
studietijd aan de kunstacademie waar
het experiment de eerste twee jaar
voorop stond. Het fysieke product was
ondergeschikt aan de kennis vergaard
door het toepassen van technieken.
Nu dit wrak ingeleverd is ga ik maar
snel weer aan de volgende beginnen.
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Langs jaarringen
150 x 75 cm
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Rita Hulsman
1951, Rotterdam
woonplaats: Nieuwerkerk a/d IJssel

De hedendaagse werkelijkheid is van
staal en steen en wetenschappelijke
feiten. Maar als op enig moment kennis
en materie tekort schieten, kloppen
sommigen weer of voor het eerst aan
bij oude deuren uit een afgesloten
gewaande periode. Daarachter schuilt
een andere wereld, die hen boven de
tastbare realiteit uit tilt.
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Elganan Jelsma

1964, Dordrecht
woonplaats: Hilversum
beeldend kunstenaar/ curator

Heerlijk om je zo uit te kunnen leven
op een boek, op papier. Uitgedaagd
worden om dingen te doen die je
anders niet zou doen. En dan wordt
het een persoonlijk document, een
dagboek. Vandaar dat ik ‘mijn Anna’
heb toegevoegd, Nu is het mijn
Annadagboek.
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Elganan Jelsma
1964, Dordrecht
woonplaats: Hilversum

Ik ben geïntrigeerd door Anna, de
moeder van Maria, grootmoeder van
Jezus. Zij leerde haar dochter lezen.
Anna staat voor mij voor een soort
oermoeder. Een krachtige vrouw. Ik
denk dat vrouwen de wereld draaiende
houden.
Een beschermheilige is universeel, een
engeltje op je schouder.
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De verwondering dat sommige dingen
toch goed aflopen … dan moet er wel
‘iets’ zijn dat alles te boven gaat.

Rob Schultheiss

1958, Eindhoven
woonplaats: Hilversum
beeldend kunstenaar/liedjeszanger/
grafisch vormgever

Terwijl ik een aantal bewerkingen
uit het boek uitvoerde, vroeg ik me
af wat een boek eigenlijk is. Is het
een stapel velletjes papier in een
omslag, een schuilplaats waarin je
je kunt terugtrekken voor de grote
boze buitenwereld, of misschien een
voertuig waarmee je juist uit jezelf
kunt treden om fantasiewerelden te
bereiken?
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Anna
55 cm hoog - l
Zij Die Weet
95 x 95 cm - rb
Anna
24 x 30 cm (3 x) - ro
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Aureool I
90 cm Ø - lb
Aureool II
35 cm Ø - ro
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Madeleine Metsaars
1949, Rijen
woonplaats: Kortenhoef

In mijn jeugd was mijn bedelarmband
een belangrijk attribuut waar
ieder bedeltje wat erbij kwam
een symbolische waarde had, een
soort verzameling van wensen,
verlangens, toekomstverwachtingen.
De bedelarmband was van grote
waarde voor mij en het werd een soort
beschermheilige die ik veel gedragen

25
heb tot ik een bedeltje bijna verloor,
de zeester. Nu wil ik er een nieuw
element aan toevoegen: het Maria met
Kind medaillon van mijn moeder, haar
beschermheilige. Op de ladekast in
mijn atelier staat het beeldje van Maria
met Kind wat bij mijn ouders buiten
in een nis stond als beschermheilige
van o.a. hun gezin. Hier bij mij is zij
omringd door foto’s en voorwerpen van
dierbare overledenen, een altaar vol
beschermheiligen voor mij, ons gezin.

Een boek vernielen is voor mij een wel
heel moeilijke opgave. Op boeken ben
ik zuinig. Ze brengen mij naar andere
werelden. Of leren mij iets wat ik graag
wil weten. Ze hebben vaak een grote
schoonheid in allemaal lettertjes. Maar
bij het lezen van het boek “Wreck this
journal” ontdek ik dat de lettertjes niets
van die schoonheid hebben. Het gaat over
vernielen, beschadigen zonder eerbied
voor het boek.
Het brengt mij niet iets positiefs.
Ik word er zelfs een beetje kwaad om.
Daarom besluit ik eerst maar eens alle
negatieve lettertjes uit het boek te
schudden. Misschien vormen ze bij het
vallen op mijn tafel wel iets moois. Zo,
nu is het boek bijna leeg. Het was wel
keihard schudden. Het mooie van de
lettertjes op mijn tafel valt me behoorlijk
tegen. Wat nu?
Door het lege boek aan te trekken over
mijn hoofd kan ik misschien de inhoud

voelen die de schrijvers bedoeld hebben.
Karola Veldkamp
Misschien ontstaat er zo wel een geheel
1947, Scheveningen
woonplaats: Heemstede
nieuwe inhoud, die ik zo langzaam voor
beeldend kunstenaar
mijn blinde ogen zie verschijnen. Ik ben
behoorlijk in mij zelf gekeerd.
Nog maar eens keihard schudden.
Er ontstaat een kijkgat precies voor mijn
oog. Kan ik weer een beetje naar de
buitenwereld kijken.
Ik maak nog meer kijkgaten. Van de ronde
stukken boekpapier maak ik een kleedje.
Kleedje en boek horen bij elkaar; ze zijn
van het zelfde materiaal gemaakt.
Door alles aan te trekken draag ik een
boerka.
Een optimale concentratie voor mijn lege
boek. Prachtige zonnige weiden ontstaan
voor mijn ogen. Mooie landschappen. Met
veel dieren. Ongerepte natuur! Wat een
ervaring. Echt een aanrader voor iedereen
die de tentoonstelling bezoekt.
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Carola Mokveld
1959, Eindhoven
woonplaats: Vught

In mijn werk speelt spiritualiteit altijd
een belangrijke rol. Deze spiritualiteit
kan gerelateerd zijn aan zowel
bestaanservaringen, levensvragen,
contacten met religieuzen, bezinning
op geloofszaken als wel ‘de
spiritualiteit van de dag’. Het mooie en
bijzondere dat in de kleine alledaagse
dingen schuilgaat. Daardoor zijn
zowel aspecten vanuit het geloof,
de heilige Franciscus, Maria als ook
wel mijn overleden grootouders, of
andere mensen die mij dierbaar zijn,
onderwerp in mijn werk. Ze worden
toegepast als ‘beschermer’, worden
‘vereerd’, worden keer op keer
26
zichtbaar gemaakt en gekoesterd door
mij, in mijn werk.
foto’s: Tineke van Wegberg

Nesten
div. formaten

Rob Slooten

1946, Amsterdam
woonplaats: Heemstede
fotograaf
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Nadat ik het boek tweemaal zorgvuldig had doorgelezen was het me wel duidelijk. Dit boek diende
te worden aangetast, verminkt, vernield, verkracht, verwoest, gewreckt. Als ik alle opdrachten zou
uitvoeren zou er een gedrocht ontstaan waaraan het woord boek niet meer kon worden verbonden.
Alles in mij verzette zich tegen het proces dat ik zou gaan volgen. Vouwen, scheuren, snijden,
krassen, smurrie smeren, vlekken maken, het hield niet op. Dat ging ik dus niet doen. Maar wat dan
wel? Opdracht teruggeven was ook zoiets. Teleurstellend voor de bedenker van het project die ik mijn
medewerking had toegezegd, maar ook voor mij. En niet te vergeten: voor mijn partner, die mij hard
nodig had om haar journal te wrecken. Ik besloot mij aan geen enkele opdracht te houden en geheel
mijn eigen weg te volgen. Eerst maar eens de rug eraf zagen. Was het in ieder geval geen boek meer.
Het resultaat was een verzameling van 96 losse bladzijden. Wat zou er gebeuren als ik deze, met
behoud van volgorde, tegen de wand plakte? OK, plakken, doen. Zag er wel goed uit eigenlijk. Mooie
compositie van zwart en wit, speels. En ook geheimzinnig en ondoorgrondelijk. Soms was er een
onvolledige tekst te lezen doordat er alleen maar rechterpagina’s te zien waren. Hier en daar sterke
zwarte accenten. Voor een zwart/wit fotograaf, die ik lange tijd ben geweest, een feest voor het oog.
Maar een muur kan je niet inleveren of opsturen. Het aantal bladen (96) bracht mij op het idee om van
het boek een lange filmstrook te maken. 3 naast elkaar, 96 : 3 = 32 onder elkaar, maal 20 cm. Dat zou
een lengte geven van 640 cm. Lekker lang. Doen. Netjes plakken, het moest wel een mooie strakke film
worden. Volgorde van de bladen niet veranderen, waarom zou ik? Drogen door hem op te hangen aan
gespannen vliegertouw. Ongeveer zo hing ik vroeger mijn zwart/wit films in de doka. De handeling
gaf me een zweem van nostalgie. Aan het begin van de strook plakte ik de voorkaft van het boek, aan
het eind de achterkaft. Was het toch weer een boek geworden, dat je op kon rollen en af kon rollen.
En ondanks de hiaten in de tekst kon je er tijdens het rollen in lezen. Ze zouden boeken vaker op deze
manier moeten maken. Rollen is leuker dan bladzijden omslaan. De achterkant van de filmstrook was
tamelijk onbeschreven en daardoor weinig interessant. De maker van het boek wilde zijn opdrachten
blijkbaar bij voorkeur kwijt op de rechter pagina’s. Bij nader inzien was het niet alleen een filmstrook,
het was ook een loper. Ik legde de papieren loper op de rijweg voor ons huis, van de ene stoeprand
naar de andere. Dat haalde hij precies. Er reed een auto overheen. Ik hield het verkeer tegen. Mijn
stokoude schoonvader van 92 liep voorzichtig, gesteund door een stok en beschermd tegen de zon
door een gele zonnebril en een sjieke pet, over de witte loper van de ene naar de andere kant. Hij
deed zijn best om netjes op de loper te blijven lopen. Dat lukte hem aardig. Na het maken van de foto
vroeg hij of hij beroemd zou worden door mee te doen aan dit kunstproject. Ik zei hem dat de kans
heel groot was dat dat zou gebeuren. Tenslotte verborg ik mijzelf in de lange strook. Ik voelde mij
een boekenmummie. Ik had het boek aangetrokken. Had ik toch nog één van de opdrachten gedaan !
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Sancti Jacobi Peregrinus
40 cm hoog - l
Sancti Jacobi Peregrinus
26 cm hoog - r
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Guido Orsetti
1954, Arquata del Tronto, Italië
woonplaats: Deventer

Sint-Jacob de meerdere, broer
van Johannes, discipel van
Jezus en beschermheilige van
bedevaartgangers.
Gefascineerd ben ik door de bedevaart
en de pelgrims; zij die een nieuwe
weg kiezen om zichzelf te vinden, om
fysieke en metafysieke eenwording te
bereiken met het heilige…
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Baukje Spaltro
1967, Milaan, Italië
woonplaats: Amsterdam
beeldend kunstenaar

29

Willy Rams
1922, Utrecht
woonplaats: Nijmegen

Martin de Porres was een
bastaardzoon van een
hooggeplaatste Spanjaard en
Panamese vrije negerin. Geboren
in 1569 en overleden in 1639.
Martin studeerde medicijnen
en trad in 1603 in bij de orde
van de Dominicanen in Lima.
Hij werd zieken oppasser en
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kapper. Aanvankelijk haalde hij
de hulpbehoevenden, die in de
gasthuizen van Lima niet terecht
konden, naar zijn klooster. Later
richtte hij het ruime huis van
zijn zus in als hospitaal. Wel
kreeg hij toestemming van zijn
overste elke dag een aantal
armen in zijn klooster aan tafel
te noden. In 1962 is hij heilig
verklaard.

Norbert Wille
1965, Driehuis (NH)
woonplaats: Velserbroek
beeldend kunstenaar
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San Martin de Porras
45 x 55 cm
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Betrekking, met referenties...
40 x 60 x 10 cm
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Remko Schultheiss
1963, Eindhoven
woonplaats: Breda

“Nog nader in te vullen betrekking”
Voor duizend-en-één beroepen,
voorwerpen en andere zaken is er wel
een beschermheilige.
Alles lijkt beschermt maar wat als je
een eigen heilige wilt, je eigen heilige
met zijn of haar
(naar je eigen wensen in te vullen)
specifieke kwaliteiten, kun je dan
gewoon adverteren?
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Gerard Beentjes
1951, Castricum
woonplaats: Eemnes
dichter

Scheuren in een boek is niet
christelijk
Onderweg naar Schiermonnikoog
ontstond mijn idee, bij een kopje
koffie onderweg.
Ik vraag mensen een bladzijde uit
het boek te scheuren en daar maak
ik foto’s van. De serveerster scheurde
lachend ‘onder de douche’ uit het
wreckjournal.
Het werden ontmoetingen met steeds
andere mensen. De titel komt uit
zo’n gesprek. Net als ik had een
supermarktmedewerkster moeite met
een boek vernietigen.
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Rob Schultheiss
1958, Eindhoven
woonplaats: Hilversum

De lichtjes van de kerstboom,
de kleuren van de ballen,
vallen in scherven
voor mijn voeten op de straat.
Ik stap er overheen
met mijn blik op de einder,
waar een wolk
als een berg
in de avondhemel staat.
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De staf in mijn hand
zoekt naar de schelp van Sint Jacob.
Ik volg en leg mijn stappen
door het land op de straat.
Bij de lichtjes van de kerstboom,
de kleuren van de ballen.

Ylva Ibsen

1955, Amsterdam
woonplaats: Eemnes
vormgever

Papier naar zee brengen
Het boek zou schipbreuk lijden op
de kust van Schiermonnikoog. Dat
besloot ik, al wist ik nog niet hoe,
al aarzelde ik over de vraag of het
milieubewust handelen was . De
eerste bladzijde kwam terecht bij
de strandafgang. De tweede op een
aanplakbord van Recreatief Schier.
Daarna verdween het boek in
bladzijden in de zee, tot ik ‘free’ was.
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(on)bestemd
125 x 90 cm
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Boze Heiligen:
Clara di Montefalco
Francesco Xaverius Bianchi
Gemma Galgani
Thomas Morus
40 x 122 cm (4 x)
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Baukje Spaltro
1967, Milaan, Italië
woonplaats: Amsterdam

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI (al het
mooie is vergankelijk) is gemaakt n.a.v.
de sloop van de kleine Eusebius kerk
(Arnhem). De kerk is gesloopt en de
heiligen dakloos. Als Heiligen bestaan
en we zouden ze kunnen zien: hoe
zien ze er uit en hoe kijken ze? Boos,
teleurgesteld, verdrietig, angstig
o.i.d.? De heiligen krijgen menselijke
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gelaatstrekken. De serie bestaat uit 10
panelen, elk met een ‘boze’ heilige.
De werken zijn gemaakt volgens oude
ambachtelijke wijze (eigen gemaakte
panelen, eitempera en bladgoud).

Als je twee poëtische muzikanten
vraagt te reageren op een journal
vol letters, punten, komma’s, dwaze
opdrachten en andere lachwekkende
uitdagingen gericht op destructie,
dan kun je verwachten dat die
twee alleen maar sterker worden
geprikkeld tot het onomkeerbaar
terugdenken en zich juist richten op
het tegenovergestelde, het nut, het
behoud en de zin.
Geïnspireerd op hun poem
“Don’t wreck this journal” die
dit alles beschrijft zullen zij een
georganiseerde improvisatie ten
gehore brengen.
Hun noten en loopjes springen,
detoneren, bulderen en zo meer.
Geïnspireerd op het poem dat doet
aanzetten tot gedachten.

Teo

1956, Den Haag
woonplaats: Hilversum
musicus

Harry Ickelsheimer
1968, Hilversum
woonplaats: Hilversum
musicus
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Helga Troll
1947, Stade, Duitsland
woonplaats: Haarlem

Engelen behoeden ons in opdracht van
de Heer op al onze wegen (Psalm 91:11)
en dragen ons, zijn boodschappers die
ons helpen, geven aanleiding tot het
veranderen van richting, omgeven en
beschermen ons. Zij geven versterking
bij diepe uitputting zoals bij Elia in de
woestijn.
Het zijn personen van wie helderheid
uitgaat, die menselijke trekken hebben
en door hun vleugels toch getuigen
dat zij wezens zijn van een andere
dimensie.
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Ware Schaal
Ter gelegenheid van de Kunstweek
2009 vroegen Elganan & Schultheiss
kunstenaars een object te bewerken.
Alle deelnemers ontvingen vervolgens
een houten of (gelijkvormige)
glazen schaal op basis waarvan een
object werd gemaakt. De objecten
van 17 kunstenaars werden in
het kunstkabinet in Hilversum
geëxposeerd in november 2009.
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Wijzende engel
17 cm hoog
Engel
66 cm hoog
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De Heilige Barbara in Heerlijkheid
80 x 100 cm
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in liefdetranen, hoe brak ook,
te smoren, is honingzoet.
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dat zij er hoegenaamd niets van
vermoedde dat was wel hard voor mij.

Aernout Voorthuijsen
1955, Amsterdam
woonplaats: Amsterdam

De Heilige Barbara:
- zij werd gedood om haar christelijke
geloof - mijn doop en vormsel riepen
veel weerstand op;
- ze is hier geschilderd in Gods
schepping, een belangrijke
inspiratiebron voor mijn werk;
- ze wordt aangeroepen door (Duitse)
tunnelbouwers, bijvoorbeeld bij de
aanleg van de Noord-Zuidlijn in mijn
woonplaats.
Op de Amsterdamse begraafplaats Sint
Barbara wachten veel zwervers op de
opstanding.
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Poekelen I & II
Bij het leuke gezelschapsspel
‘Poekelen’, een idee van Rob
Schultheiss, worden gedichten
voorgelezen en kiezen de deelnemers
vervolgens de bijbehorende
afbeelding.
Elganan & Schultheiss selecteerden
de gedichten en kunstwerken. In
de eerste editie van het spel staan
gedichten en kunstwerken van
leden van de Gooise Kunstkring. De
tweede editie bestaat uit gedichten
van bekende, overleden dichters
en 13 hedendaagse Nederlandse
kunstenaars.
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Marloes Wagemaker
1972, Dinxperlo
woonplaats: Breda

Ik ga op reis en neem mee:
- een tandenborstel
- schone onderbroeken
- m’n kussen
- kleren
- zonnebrand
- schoenen
- een slaapzak
- en mijn mobiele altaar
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De Moederschool
Naar aanleiding van de uitgave
van de Nederlandse vertaling van
het boek ‘De Moederschool, over
de vorming en opvoeding van het
jonge kind’ van de pedagoog/filosoof
Comenius (1592-1670), vroeg Elganan
Jelsma kunstenaars om het boek te
lezen en daarop gebaseerd nieuw
werk te maken of bestaand werk te
selecteren.
Ruim 35 kunstenaars reageerden. Het
resultaat werd van juni tot september
2010 geëxposeerd in het Huizer
museum in Huizen en het Comenius
Museum in Naarden.
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Mobiel altaar
49 x 47 x 37 cm
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Christofoor
60 x 80 cm
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Roeli Willekes
1934, ‘s Gravenhage
woonplaats: Den Haag

Christoforus, beschermheilige van o.m.
schilders.
Ik zag hem in Jerpoint Abbey in Ierland
[co.Kilkenny]. Hij was daar in steen
gehouwen in de abbey, die nu een
ruïne is.
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Beschermheiligen
Voor vragen over dood en leven,
liefde en haat, ziekte en gezondheid,
rampspoed en geluk of regen en
droogte wordt van oudsher in de
volkscultuur hulp gezocht bij de
beschermheilige. Naar aanleiding
van de oproep van Elganan &
Schultheiss maakten kunstenaars
uit heel Nederland nieuw werk
of selecteerden reeds bestaand
werk. Met de inzendingen
van 20 kunstenaars werden
tentoonstellingen georganiseerd in
o.a. Kunstkabinet Elganan, Museum
Hilversum en het Comenius Museum
in Naarden.

Aansluitend op de expositie van
de hedendaagse kunstwerken
hebben Elganan & Schultheiss
een verzameling van meer dan
50 prentjes met beschrijvingen
en afbeeldingen met bekende
beschermheiligen samengesteld, zoals
bijvoorbeeld Sint Maarten en Sint
Nicolaas (van de kinderfeesten) of
Sint Bernard (van de hond). Maar er
staan ook minder bekende personen
als Sint Isidoor (beschermheilige
van het internet) en Sint Jeroen van
Noordwijk in.
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Colofon
Gepresenteerd tijdens de
Kunstweek 2010 in Kunstkabinet
Elganan & Schultheiss en
Museum Hilversum (beide in
Hilversum) en in het voorjaar
2011 in het Comenius Museum
(Naarden-Vesting), daarna als
rondreizende tentoonstelling.
Vormgeving:
Rob Schultheiss
Redactie:
Elganan Jelsma
Organisatie:
Projectbureau Elganan &
Schultheiss
Druk:
Drukkerij J. Bout & Zonen,
46
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Rob Schultheiss (grafisch vormgever/
uitgever, liedjesschrijver en beeldend
kunstenaar) en Elganan Jelsma (curator,
directeur van het Huizer Museum,
oprichter Gooise Kunstkring en beeldend
kunstenaar) vormen samen het
Projectbureau Elganan & Schultheiss.
Dit bureau organiseert projecten die te
maken hebben met hedendaagse kunst.
Zo hebben we een aantal publicaties op
onze naam staan, houden we ons bezig
met nieuwsbrieven en organiseren we
tentoonstellingen, zowel met regionale
kunstenaars uit Het Gooi als met landelijke
hedendaagse kunstenaars.

