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Voorwoord
Ieder mens zoekt zijn eigen weg, legt een eigen zoektocht door het
leven af en probeert de wereld te ontdekken.
In het algemeen kun je zeggen dat kunstenaars in hun werk
interpretaties en waarnemingen verwerken van de ervaringen die ze op
deze zoektocht hebben opgedaan. Dit is vaak duidelijk terug te vinden
in het beeldend werk.
In de tentoonstelling is werk te zien van 22 kunstenaars dat vanuit
verschillende disciplines is gemaakt als reactie op het thema ‘Labyrint’.
Toen Jan Amos Comenius (Komensky) in 1623 het boek ‘Het labyrint
der wereld en het paradijs des harten’ schreef, stelde hij zich de wereld
voor als een stad waarvan de straten de verschillende stromingen in
de maatschappij vertegenwoordigen. Een zoektocht door een wereld,
waarvan Comenius zichzelf een voorstelling had gemaakt.
Wij hebben aan hedendaagse kunstenaars gevraagd om dit boek, deze
voorstelling van de wereld, als uitgangspunt te nemen voor hun eigen
gedachtenstroom en daarvan weer een voorstelling te creëren.
Laat u in deze gids verrassen en meenemen in ‘Het labyrint der wereld
en het paradijs des harten’

De stad, zoals beschreven in
‘Het labyrint der wereld en het paradijs des harten’
Afbeelding uit het boek,
getekend door Comenius.

Elganan Jelsma & Rob Schultheiss
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Peter van den Akker (1949, Amsterdam)
‘Geest en hart, verstand en zintuigen zoeken elkaar op in noodzakelijke
voorkeursverbindingen, en hierdoor komen de meest uiteenlopende
wezenselementen tot stand’ (Uit: Het raadsel Spinoza – Irvin Yalom)

Labyrint van mensfiguren
keramiek, 28 cm en 39 cm diameter

In mijn werk beeld ik mensfiguren in verschillende houdingen uit.
Als toeschouwer vraag je je af:
Wat doen ze? Zijn zij gemeenschappelijk op zoek of als individu?
Bij ‘Up down and under’, collage op papier en ‘Couples’, een beeld van
keramiek, zijn het dezelfde mensvormen maar gedragen zij zich anders
tegenover elkaar.
In mijn jeugd ben ik niet religieus opgevoed, zelfs het
tegenovergestelde: mijn ouders en familie waren echte socialisten.
Door hun overtuiging hebben zij mij een bepaalde kijk op de wereld
gegeven en zie ik overeenkomsten met het thema: ieder mens
behandel je met respect.
De ander zien als je gelijke en ‘macht versus onmacht’ zijn al lang
thema’s in mijn werk. In deze tijd is de weg door het labyrint voor
mij een metafoor voor het levenspad. Mensen komen elkaar tegen,
delen, ontmoeten, houden elkaar vast, kunnen door onmacht elkaar
ook afstoten. Het pad kent de nodige wendingen, hebben wij een
gemeenschappelijk doel of is het ieder voor zich?

Up down and under
werk op papier, 90x120cm

Couples
keramiek, 40cm hoog
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Marleen B. Berg (1957, Delft)
De waarheid herkennen, de weg zoeken, weten wat goed is - daar
draait het om.
Zo heb ik een staf gemaakt: steun bij het lopen en bij het leven.
(Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u
bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23 vers 4.)
Rond de staf zijn woorden gewikkeld als een doorgaand gebed bij het
lopen.
‘Ga ik op weg of rust ik uit,
U merkt het op.
Met al mijn wegen bent U vertrouwd.
Doorgrond mij, God,
en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde wegen ga
en leid mij over de weg die eeuwig is.’
(Psalm 139, begin en eind)

Staf
hout en koperdraad, 150cm hoog
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Udo Braehler (1940, Kiel-Duitsland)
‘Na nu’
Het beeld is geïnspireerd op een oude mijn, die als een doolhof op mij
werkte. Gangen en trappen die een onduidelijk doel hadden, gaten
zonder bodem. Ik wist op het laatst niet meer wat boven en onder
was. Het was als in een droom. Ik werd gefascineerd, maar voelde
ook onbehagen. In het schilderij verbeeld ik dit gangen en trappen
gestel en versterk de vervreemding middels de artificiële ranken van
een slingerplant. Tonen de ranken de weg naar de uitgang of moet
ik er juist van weg? De titel ‘Na nu’ verwijst naar het labyrint van het
hiernamaals. Het grote avontuur en de
grote onzekerheid als we dood gaan.
Die Unsterblichen(1e deel) - Hermann
Hesse
In de titel zit ook een woordgrap. De
Immer wieder aus der Erde Tälern
Duitse titel is ‘Nanu’, wat een uitroep
Dampft zu uns empor des Lebens Drang
,
Wilde Not, berauschter Überschwang,
van grote verwondering is.

Na nu
mixed media op paneel, 120 x 90 cm

‘Immer wieder aus der Erde Tälern…’
Dit schilderij is geïnspireerd op een
gedicht van Hermann Hesse als deel
van de roman ‘Der Steppenwolf’. Ik
laat de weg met haar afgronden,
de worsteling om de waarheid, de
pijnlijke zoektocht zien. En dat de
mens altijd overleeft.
Immer wieder aus der Erde Tälern
acryl op doek, 240 x 150 cm
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Blutiger Rauch von tausend Henkersmäh
lern,
Krampf der lust, Begierde ohne Ende,
Mörderhände, Wucherhände, Beterhände
,
Angst- und lustgepeitschter Menschens
chwarm
Dunstet schwül und faulig, roh und warm
,
Atmet Seligkeit und wilde Brünste,
Frisst sich selbst und speit sich wiede
r aus,
Brütet Kriege aus und holde Künste,
Schmückt mit Wahn das brennende Freud
enhaus,
Schlingt und zehrt und hurt sich durch
die grellen
Jahrmarktfreuden ihrer Kinderwelt,
Hebt für jeden neu sich aus den Welle
n,
Wie sie jedem einst zu Kot zerfällt.

Desiré Haverkamp (1963, Heerde)

Wereld verdraagwagen
assemblage, 55 cm lang

‘Wereld verdraagwagen’
Comenius onderzoekt alle beroepen op aarde, om zijn eigen roeping te
kunnen vinden, maar gaat er zwaar onder gebukt.
Inmiddels is de wereld een grote last geworden, die hij met zich
meedraagt waarin hij zich gevangen voelt.
Hij ervaart geen vooruitgang meer, slechts stilstand.
Zwane-zeilwagen
assemblage, 80 cm lang

‘Zwane zeilwagen’
Comenius weet van zijn gidsen Overalbij en de Verblinding dat je de
wereld nog verder kan ontdekken door te varen over zee. Vol goede
moed plaatst Comenius zich op de voorsteven en zet denkbeeldig alle
zeilen bij.
“Daarom geef Ik u, mijn zoon, de ernstige raad alles te laten varen en u
aan mij vast te grijpen.” (hfdst. 39:3)
“Oefen daarom trouw dat ene beroep uit dat Ik u opdroeg.” (hfdst. 39:4)
Schip in de storm:
”De zee rolde uit alle richtingen
zulke machtige golven op ons
aan dat onze weg over de baren
nu eens over hoge heuvels, dan
weer door diepe dalen ging.“
(hfdst 9:16)
Schip in de storm
monotype, 40 x 50 cm

12

13

Marianne van Heeswijk (1961, Veghel)
Antwoorden geven is geen kunst. In deze kruisassemblage stelt
Marianne vragen. Aan zichzelf, haar materialen en haar publiek.
Het labyrint kan de weg zijn die ons naar eigen waarheid en eigen
waardigheid leidt. Comenius laat dat in zijn boek zien.
Marianne was mede-initiator van het interactieve project Onze
Kathedralenbouwers en betrokken bij Ons Labyrint in ‘s-Hertogenbosch,
waar het eveneens om het vinden van de eigen weg, inspiratie,
bezieling en ontmoeting ging.

foto: Ruud van Genugten

Voor het Comenius-project kiest ze voor een eigentijdse omkering.
Ze neemt crucifix, bouwt er een ark van en gooit de trossen los.
Op weg naar… ‘Ik ben de weg…’, zei de bekendste persoon die er ooit
op werd vastgespijkerd.

Alles is Liefde. Panta Rhei
cruciale assemblage, 90x107 cm

Wat is cruciaal in ons moderne leven, waarin alles lijkt te worden
gerelativeerd? Wellicht de natuur? Dieren bevestigen een bekend
statement van Marianne: Nature is Art Enough. Dat bevestigt ook de
roos, die ook weer aan de liefde herinnert. Alles is liefde, inderdaad.
Cruciaal is dat alles in beweging is, op weg. ‘Panta Rhei’, zoals de
gedachte van Heraclitus in de titel zegt. In die zin is deze cruciale
assemblage kenmerkend voor het hele werk van Marianne.
En waar Comenius als voorvechter van een universele ontwikkeling de
vrijheid van denken en geloven zocht, is het werk tevens een eerbetoon
aan hem.
Tekst: Ab Bertholet
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Bea van der Heijden (1963, Est- en Opijnen)
Berdien Nieuwenhuizen (1962, Alkmaar)
Labyrint
Ontmoeting van textiel, papier en grafiek

Zoals een pelgrim tijdens zijn tocht door de wereld, de werkelijkheid
om zich heen verkent, hebben wij elkaars disciplines onderzocht. We
hebben ieder elementen van diverse technieken verweven in ons werk.
Inspiratiebronnen voor deze zoektocht zijn de verhalen van Ophelia,
Danae en Doornroosje. Net als in het verhaal van de pelgrim in het
Labyrint spelen thema’s als wachten, onbereikbaarheid, verlangen,
dromen, slapen en vergankelijkheid in deze verhalen een rol.
De zoektocht heeft geleid tot een installatie van een aantal werken,
opgebouwd uit diverse lagen papier en stof. Bedrukt, beschilderd,
gesneden en geborduurd. Startend vanuit onze eigen disciplines
wisselden we gedurende het proces technieken, en elementen daarvan
uit. Berdien startte met florale motieven, gelaagdheid en transparantie
en gebruikt tevens drukwerk. Bea startte met grafiek en figuratieve
elementen en gebruikte gelaagdheid en florale motieven. Het ene werk
is heel associatief, het andere transparant of rijk gedecoreerd. Onze
pelgrimstocht is een ontdekkingsreis naar nieuwe mogelijkheden en
een ontmoeting van technieken en verbeelding.
Doornroosje 2, Danae 1, Ophelia 1, Doornroosje 1
Bea van der Heijden - 4 st., 30 x 24 cm

Doornroosje 1, 2, 3 en 4
Berdien Nieuwenhuizen - 4 st., 30 x 24 cm
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Elganan Jelsma (1964, Dordrecht)
Om de tentoonstelling voor te bereiden heb ik vele uurtjes met
Comenius doorgebracht. Om zijn voorstelling van de wereld te
begrijpen, wilde ik ook iets meer over de mens Jan Amos zelf weten.
Jan Amos heeft geen makkelijk leven gehad.
Hij verliest op 10-jarige leeftijd beide ouders en wordt her en der
ondergebracht. Bij de Broedergemeente brengt hij menig uur door
met handwerkslieden, in tuinderijen, boerderijen en drukkerijen.
En hij stelt vragen over van alles en nog wat. Ook luistert hij graag
naar volksliederen, verhalen en sprookjes. Zijn vader vertelde hem
vroeger ook veel verhalen (vaak Bijbelse), over hoe God de wereld had
geschapen.
Jan Amos verliest zijn vrouw en twee kinderen en later ook zijn
tweede vrouw. Hij verliest bij een brand een groot deel van wat hij had
geschreven en moet vluchten. Hij reist veel.
En steeds weer zoekt hij toch mensen op en probeert medestanders
te vinden voor zijn vredelievende gedachtengangen. Hij probeert het
aanschouwelijk te maken. Hij probeert een voorbeeld te zijn voor zijn
eigen leefregel dat men niet wint door geweld of door macht.
En zo moet ieder mens zijn/ haar eigen weg gaan. Met alle hobbels en
omwegen. Het leven is niet makkelijk, maar als wij elkaar steeds weer
opzoeken en proberen het goede in elkaar naar boven te halen, creëren
we met elkaar misschien een leefbare wereld. Zo kunnen we, met een
herboren gevoel, onze weg door het labyrint, richting naar het licht
vinden.

Portretten
diverse technieken en afmetingen
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Eva Kasbergen (1985, Loosdrecht)
Omsk
12 april 2013

We staan voor de poort, een groot klooster doemt voor onze ogen op.
En zonder dat we het zelf kunnen beseffen stappen we vervolgens een
totaal andere wereld in. Een wereld die niet van deze tijd lijkt te zijn.
Een strenge, strikte wereld waar andere regels gelden en waar wordt
geleefd voor maar één enkel doel; God.
Mijn zusje en ik zijn welkom, zelfs al zijn we eigenlijk katholiek. Eén van
de zusters ontfermt zich over ons, ze geeft ons te eten, een slaapplaats
en een hoofddoek. Deze moeten jullie maar blijven dragen vanaf nu.
En al gauw zijn we net als de andere meisjes hier. We werken in de
keuken, bezoeken de mis, we knielen, bidden, eten, werken, bidden
weer, werken, nog een keer bidden en dan slapen. De dagen zijn hier
altijd hetzelfde, omdat het zo goed is.
Maar met het verstrijken van de dagen komt de onrust. Het starre leven
hier, het grijpt me naar de keel. Ik wil niet meer stil zijn. Ik wil praten, ik
wil lachen, ik wil dansen tot heel diep in de nacht. Ik wil muziek, ik wil
ontmoeten en ik wil nachtenlang liefhebben.
Dan sta ik opnieuw voor de poort en stap de drempel over. Ik wil
gewoon vrij zijn.

Omsk
foto, 80 x 120 cm
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Chiel Kuijl (1971, Naarden)
Het werk wordt een schaalmodel van een luchtstromingenlabyrint, een
luchtkasteel eigenlijk.

Luchtstromingen labyrint
installatie, ca 250 cm
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Madeleine Metsaars (1949, Rijen)
Het goede, Maria, en het kwade, de duivel, in één als symbool van
tegengestelde eigenschappen die in iedere mens aanwezig zijn.
Dit dubbelbeeld wordt door een labyrint van goede-kwade woorden
en afbeeldingen als een levensweg verbonden met een landschap
bestaande uit een weerspiegeling van een dubbele regenboog, het
oneindige.
De levensweg van ieder mens zit vol keuzes tussen goed en kwaad,
alles er tussenin, als een labyrint aan ‘mogelijkheden’. Gemaakte keuzes
bepalen ieders levensweg en waar men uiteindelijk eindigt in het
‘oneindige’.

Oneindig
installatie, 170 cm hoog
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Carola Mokveld (1959, Eindhoven)
In reactie op, ‘Het labyrint der wereld en het paradijs des harten’ van
Comenius, heb ik een ‘labyrint’ gemaakt van wollen stenen.
Op de stenen staan spreuken en foto’s, die symboliseren de levensweg
die je gaat. De invloed van voorouders, opvoeding, mensen die je treft
op je weg, die de richting aangeven in jouw labyrint. Ook dit labyrint
bestaat uit dwaling, verwarring, onzekerheid tot de uiteindelijke
‘thuiskomst’ bij jezelf.

Labyrint
installatie, ca. 250 cm diameter
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Guido Orsetti (1954, Arquata del Tronto - Italië)
‘De onzichtbare steden (Eudossia, Arianna, Adelma)’
De onzichtbare steden zijn steden die niet bestaan, maar waar we
allemaal wel eens zijn geweest in fantasie, dolend in gedachten.
In steden komen veel dingen samen: emoties, wensen, tekens van een
taal en vormen.
Steden zijn plekken van uitwisseling, niet alleen van goederen ,
maar ook van woorden, herinneringen en bestemmingen, ideeën en
verleden. In de steden kan de mens , als in een labyrint, dolen in haar
ruimtes, op reis gaan om nieuwe dimensies te ontdekken; op zoek naar
kennis, in de richting van het centrum.

Eudossia
Sculptuur, hout en lakverf,.45 cm

Adelma
Sculptuur, hout en lakverf,.35 cm hoog
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Arianna
Sculptuur, hout en lakverf,.35 cm hoog
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Heidy Orsetti-Masman (1963, Deventer)
Door middel van symbolen heb ik geprobeerd de levensreis van de
mens te verbeelden; levensbloem, granaatappel, levensboom, klavertje
vier, vlinder, sleutel, fossiel, gebedsketting, ring.
De vrouw met de lathyrus ‘draagt’ als het ware zachtaardigheid en
mededogen. Het gevaar dreigt dat zachtaardigheid en mededogen
omslaat in ijdelheid en egocentrisme waarin zij als mens niets meer
ziet behalve zichzelf. De jongen met het hout draagt zijn dagelijkse
levensbehoefte. Met hout kan hij vuur maken en daarmee ook warmte
creëren en voedsel koken. Het gevaar dreigt dat hij zijn vracht ziet als
zware last en hij geen oog meer heeft voor zijn omgeving. De boom (de
gewortelde mens) in het labyrint symboliseert onze levensreis. Eens
komen we in het centrum. De manier waarop wij als mensen in het
leven staan bepaalt het aanzicht van de boom; zien wij een boom met
dorre takken of zien wij dat hij bloeit? Het gezicht met de gesloten ogen
staat symbool voor ‘bezinning,reflectie, meditatie’.

‘Dheltárion’ (Grieks voor ‘ansichtkaart’)
Schilderij, 90 x 90 cm

Uiteindelijk lopen we in de richting van ons einde. Daar ligt de sleutel
tot transformatie. Als we ons eigen pad volgen, verbonden zijn met
liefde is er geen verzet en gehechtheid. Alles is precies zoals het moet
zijn. Het leven wil leven….Voorspoed, tegenspoed, we komen het
allemaal tegen. In verbondenheid met liefde draag je je eigen geluk.
(Diligo ergo sum, ik heb lief dus ik besta.)
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Zonder titel
Metaal, 107 cm breed

Jack Prins (1947, Sassenheim)

Mijn werk wordt wel eens omschreven als een ‘geordende chaos’.
Regelmatig gebruik ik foto’s, knipsels of (aan)tekeningen van ‘groeisels
en bouwsels’ uit mijn omgeving zoals slootkanten, niemandslandjes en
volkstuinen. Daar is natuur en architectuur, maar met die twee is iets
aan de hand zogezegd. Daar is e.e.a. verwilderd, overwoekerd, vergaan.
Ook de bouwsels als schuurtjes en hekjes zijn van een ontroerende
constructie. Die ‘chaos’ is, overigens net als dorpen en steden in verre
vreemde landen, voor mij een bron van inspiratie. Niet altijd is duidelijk
waar of wanneer en in welke hoedanigheid e.e.a. zich in het werk
openbaart. Voor mij zijn al deze foto’s enz. een soort archief, gewoon
voor de heb omdat ik het zo geweldig vind om het te observeren,
te fantaseren en er op een gegeven moment wat?..... mee te doen.

Deze waar ook ter wereld chaotische, organische en architectonische
alledaagsheden zijn fascinerend om te zien. Ik zou er niet kunnen
wonen en zo’n tuin zou ik niet willen hebben, maar het is allemaal wel
erg fotogeniek. Voor mij en mijn werk is het onmisbaar.
Dit ‘labyrint’ is gemaakt van diverse gevonden en door mijzelf gebruikte
metalen, o.a. van mijn etsplaten. Naast dit door zuren, inkten en lakken
verweerde zink gebruik ik ook koper, blik en messing, metalen die ook
al een leven achter de rug hebben. Mede door de diverse en door de tijd
en gebruik aangetaste metalen lijkt het wat chaotisch, maar tegelijk
ook geordend door de vormgeving. Een labyrint heeft tenslotte ook een
uitweg……
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Rob Schultheiss (1958, Eindhoven)
Mijn ‘geleerde’ is gemaakt van de boeken waaraan hij zijn verheven
positie ontleent. Een positie die hem weliswaar boven anderen uit laat
steken maar die het hem tegelijkertijd erg moeilijk maakt om zich in
welke richting dan ook te verplaatsen.

Oneindige lijn
Schilderij, 115 x 150 cm

Geleerde
Papier, lakverf, ca. 145 cm hoog
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‘Anderen liepen zelfs op stelten om boven allen uit te steken en vanuit
de hoogte op hen te kunnen neerzien.’ (hfdst. 7:10)
‘... zag ik weer anderen die de boeken noch in zich opnamen noch in de
zakken staken, maar naar hun kamer brachten.’
‘... en wezen elkaar vol trots hoe mooi de boeken er van buiten
uitzagen. Enkele plachten van tijd tot tijd naar de titels te kijken opdat
zij die bij gelegenheid zouden kunnen noemen.’
‘Men rekent hen die een bibliotheek bezitten ook onder de geleerden.
Evenals iemand die een groot aantal hamers en tangen heeft, maar niet
weet hoe deze te hanteren, tot de smeden wordt gerekend.’ (hfdst. 10:8)
Het boek van Comenius biedt vele beeldend beschreven situaties die
zelfs na honderden jaren nog onverminderd van toepassing zijn.
Ook in de huidige maatschappij zie ik regelmatig mensen die zich
boven anderen verheven schijnen te voelen omdat ze claimen over
gedegen kennis te beschikken, terwijl ik mij niet aan de indruk kan
onttrekken dat ze geen enkel inzicht hebben in de zaken waarover
ze beslissen, maar hun gezag uitsluitend ontlenen aan hun titels of
positie. Maar niets menselijks is mij vreemd, en dus ik betrap ook
mezelf er zelfs wel eens op dat ik ...
35

Rosemarie Schultheiss (1986, Hilversum)
‘Maskers’ is een werk dat geïnspireerd is op situaties uit het dagelijks
leven. In verschillende situaties gedraag je je vaak anders. Bij
vrienden ben je meer op je gemak en zul je misschien meer van jezelf
blootgeven. Op je werk ben je mogelijk zakelijker en zul je je serieuzer
opstellen. Verschillende maskers voor verschillende situaties, voor mij
en velen met mij een zeer herkenbaar ding.
Ik houd van kliederen en knutselen met veel verschillende materialen
en stijlen. Terwijl ik druk bezig ben met het ontwikkelen van mijn eigen
‘handschrift’, zoek ik naar een vorm om mijn uiteenlopende interesses
in te gieten.

Maskers
Installatie, 100 x 70 cm
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Baukje Spaltro (1967, Milaan, Italië)
Sinds 2012 schilder ik de 'Sferen', geïnspireerd door de Duitse filosoof
Peter Sloterdijk. "Het is niet een kwestie van weten WIE je bent,
maar om begrijpen WAAR je bent ". De Sfeer (bedrijf, milieu, plaats,
toekomst) is een persoonlijke en belangrijke plaats die creëert en
definieert de eigen identiteit '. In welke sfeer ben je? Door middel
van kleur Ik neem verschillende Sferen waar. Ik onderzoek het
spanningsveld tussen de waarneming van de individuele binnen en de
buitenwereld. Er ontstaan gelaagde beelden, met meerdere lagen en
interpretaties. Welk beeld te volgen? Kleur of tekening? Focussen op
voor- of achterkant? Getekend of geschilderd, die zichtbaar is? Is de
Werkelijkheid of invulling van een Sfeer niet altijd dubbel
interpretabel?
Wij definiëren zelf de atmosfeer door onze eigen persoonlijke
waarneming, zo maken we onze werkelijkheid.
Ik werk met de kracht van kleur, het creëren van een twee dimensionale
ruimte, waarin ieder zijn eigen persoonlijke sfeer erin ontdekt.

Klein gesprek
Schilderij, 60 x 40 cm

Baukje Spaltro & Peter van den Akker
Het groene labyrint
keramiek, 40 cm diameter
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Inger Vonkeman (1965, Maassluis)
Het Labyrint, door Comenius geschreven in 1623, bestaat uit twee
delen. Het soms nog verrassend actuele eerste deel, Het Labyrint der
Wereld, is een satirische, allegorische beschrijving van de reis die een
pelgrim (de auteur zelf) maakt door de wereld. In het meer mystieke
tweede deel, Het Paradijs des Harten, komt de pelgrim tot bekering als
hij gehoor geeft aan de oproep van God terug te keren tot zijn hart.
Hoofdstuk 38 vormt het scharnierpunt. Ik werd met name geraakt door
deel 2 van dit hoofdstuk, dat ik als tekst heb verwerkt in mijn schilderij.
Veel mensen, en ik denk kunstenaars in het bijzonder, worden hun
leven lang, bewust of onbewust, voortgedreven door een verlangen,
een soort heimwee naar het paradijs. Al schilderend geef ik vorm aan
dat verlangen, een verlangen naar volmaakte harmonie en schoonheid.
‘Het Labyrint der Wereld en het Paradijs des Harten, Verlangen en Troost’
gemengde techniek op linnen, 75 x 65 cm

‘It’s been a good year for us, my sweetheart, 1994-2013’
gemengde techniek op doek, 35 x 35 cm

40

Twee jaar voor zijn dood schreef Comenius: “Ik dank mijn God, dat hij
mij mijn gansche leven een man van smachtend verlangen liet zijn.
Ofschoon Hij toeliet, dat ik daardoor in menig labyrint verdwaald
raakte, heeft hij mij toch geholpen, zoodat ik mij aan de meeste
labyrinten ontworstelde; nu voert Hij mijzelf aan Zijne hand naar het
uitzicht op de zalige rust.”

‘Loss of love, stripped bare’
gemengde techniek op doek, 35 x 35 cm
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Sacha Wendt (1967, Eindhoven)
‘De toren van Comenius’
De weg gaat stroef,
als een verroeste rits
klimmend naar hoger.
Het duizelt.
Inwendig wentel ik terug naar aardse gronden.
In het Labyrint wordt de wereld
als een stad
weergegeven door Comenius.
Ook hij schakelt moeiteloos
symbolen en metaforen aan elkaar,
ritst ze tot de verbeelding,
en stap voor stap ontleedt hij de wereld
en probeert zijn visie
voor ieder helder te krijgen.
Ik denk aan de toren van Babel
En voel mij slechts een kleine schakel

De toren van Comenius - ontwerpschets
kunststof, textiel, metaal.
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Wilma van Weijen-van Iersel (1952, Rotterdam)
Denk na over de wereld met al zijn tegenstrijdigheden:
Vraatzucht, gierigheid, wreedheid, ledigheid
tegenover matigheid, bedachtzaamheid, vriendelijkheid,
waakzaamheid.
Comenius wil inzicht geven in hoe een uitweg kan worden gevonden in
dat zwaarmoedig makende doolhof van gedachten.
Die zoektocht naar verlichting beleeft elk mens op zijn eigen manier.
Diep in jezelf, in alle eerlijkheid, op zoek naar dat wat werkelijk
zielsgelukkig maakt en vrede brengt.

Loodzwaar en vederlicht gedachtengoed
wolvilt, lood, dons, papier, katoen, bladgoud, borduurzijde, 22 x 33 cm
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Norbert Wille (1965, Driehuis)
Het pad door het labyrint dat ik beloop is een route die belopen moet
worden. Soms is het duidelijk waar de weg heen voert en denk ik
te weten wie ik ben. Dan plotseling ga ik een hoek om en moet mij
opnieuw oriënteren.
Ik leg de weg alleen af maar anderen lijken mij te leiden. Ik doe
ervaringen op die weliswaar niet mijn weg bepalen maar mij als
persoon doen groeien. Alles en iedereen die ik ontmoet heeft invloed
op de weg die ik afleg en ik heb invloed op alles en iedereen die mijn
weg kruist. De cirkels in mijn werk symboliseren deze ontmoetingen en
ervaringen.
Hoe verder ik in deze serie vorder, des te meer realiseer ik mij dat ik
de pelgrim ben, opzoek naar de waarheid, het geluk. Lang heb ik dit
buiten mijzelf gezocht, de waarheid en het geluk laten afhangen van
anderen, zelfs afgedwongen anderen mijn geluk te bewerkstelligen.
Recent heb ik ongemerkt maar bewust een nieuw labyrint betreden.
Het pad loop door een land dat bekend is, maar dat ik nog niet ken.
De weg die ik te belopen heb is lang en zeker niet zonder hindernissen
en obstakels maar ik ben zoals de pelgrim thuis gekomen. In het hart
ontmoet de mens zichzelf naar zijn ware wezen.

Labyrint
oostindische inkt en acryl op papier (plattegrond), 50 x 50 cm

Het geluk, de waarheid moet en ga ik vinden in mijzelf. Hoe verder
ik zal door dringen in mijn eigen Labyrint, hoe groter mijn kennis zal
worden, hoe gelukkiger ik zal zijn.
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De plattegrond die Comenius maakte van de stad die in het boek ’Het labyrint
der wereld en het paradijs des harten’ wordt beschreven (zie ook pag. 4, voorin
dit gidsje), vertoont grote overeenkomsten met de plattegrond van de vesting
Naarden. Niet alleen zijn de paralle straten te herkennen, en staat de grote kerk
mooi op het centraal gelegen ‘plein’, met een beetje fantasie zijn zelfs verschillende
carrière mogelijkheden of levensdoelen te herkennen. In de ene straat zijn de
handelaars in dure en modieuze zaken gevestigd, in andere straten het geloof, de
musea en galeries. En op weer andere plekken zijn de sporen van het krijgsbedrijf
duidelijk herkenbaar.

1
6
7

Als u de tijd neemt om een korte wandeling door dit kleine maar zelfs op
wereldschaal unieke vestingstadje te maken, vindt u bij een van de vele terrassen,
cafeetjes en eetgelegenheden, ongetwijfeld een gezellig plekje om uw bezoek af
te sluiten.
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4

2

En wist u overigens dat de wijsgeer, filosoof
en pedagoog Comenius
in Tsjechië zo beroemd
is dat zijn portret en een
schematische afbeelding
van de vesting Naarden
vóór de invoering van de
Euro stonden afgebeeld op de
bankbiljetten van 200 kroon?
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Comenius museum - Kloosterstraat 33
Nederlands Vesting museum - Westwalstraat 6
VVV / Utrechtse Poort - Ruysdaelplein
Weegschaal museum / Spaanse huis - Turfpoortstraat 27
Burkin art galerie - Gansoordstraat 2
Galerie Josephine - Kloosterstraat 16
Standbeeld Comenius - Marktstraat bij de Grote kerk
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In samenwerking met gerenommeerde
Afrikaanse kunstenaars heeft Burkin'art een
hoogwaardige en betaalbare kunstcollectie
samengesteld. De beelden zijn te zien en te koop
in de galerie in Naarden- Vesting.

Het grootste deel van de opbrengst komt ten
goede aan Stichting ASAP, die zich richt op het
bereiken van duurzame verbetering van de
economische, sociale en gezondheidssituatie
van dorpelingen in Burkina Faso.

Colofon

Labyrint, gids bij de expositie in het Comeniusmuseum Naarden
I.S.B.N.:
978-90-79628-20-9
Uitgever:
Aandacht communicatie, Hilversum - www.aandacht-communicatie.nl
Vormgeving: Elganan Jelsma & Rob Schultheiss
Projectleiding: Elganan Jelsma, Hilversum - www.elganan.nl
Organisatie: PubArt Kunstprojecten, Hilversum - www.pubart.nl
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Kloosterstraat 33
1411 RS Naarden
035 - 694 30 45
www.comeniusmuseum.nl

Azaleastraat 2
1214 CG Hilversum
www.pubart.nl

Mede mogelijk
gemaakt door:

I.S.B.N.:
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978-90-79628-20-9

