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CHARTRES
EN HET RAADSEL 
VAN HET LABYRINT

DE DRAAD VAN ARIADNE 
Arthur van Steen over de

gevoelsenergie van Chartres

DOOLHOVEN &
LABYRINTEN 

De mooiste plekken,

boeken en websites
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BOUWEN MET INSPIRATIE
Het gebruik van mens- en
milieuvriendelijke bouw-
materialen draagt bij aan
gezond bouwen en wonen.

ONUITPUTTELIJKE BRON
Leem is duurzaam, een-vou-
dig en snel te ver-werken. En
gemakkelijk te onderhouden.

GEZONDHEIDSASPECTEN
Leem zorgt voor een goede
vochtregulatie in het binnen-
milieu. Ook kan een lemen
wand goed warmte
opslaan,zodat temperatuur-
fluctuaties minder voorko-
men. Leem blijft koel in de
zomer en warm in de winter.
Leem laadt niet elektrosta-
tisch op en
geeft geen schadelijke stoffen
af en werkt bovendien neu-
traliserend op kookluchtjes
en andere indringende geu-
ren.

Bloemendalsestraat 53B -3811 ER Amersfoort
Tel: (033) 470 15 98 -Fax: (033) 470 19 14

E-mail: trepein@planet.nl

Trepein
LEEMWERK

Weet u het nog? De bouw van

Ton van der Lee’s leemkasteel in

Djenne (zie VA 4/02).

Ook in Nederland wordt met 
leem gebouwd:

● ontwerp/advies/restauratie

● levering alle leem-

materialen

● uitvoeren opdrachten, 

geheel of gedeeltelijk 

(door heel Nederland)

● bouwen van lemen 

fin-ovens

● verzorgen van workshops

Informatiecentrum, opgericht in 2000, Jeff & Kimberly Saward
Alles over labyrinten & doolhoven

.Excursies naar labyrinten in Engeland, overig Europa en de VS

. Verkoop van oude en nieuwe boeken 
over labyrinten & doolhoven (Engels- en Duitstalig). 
Vraag onze nieuwste boekenlijst aan: 
info@labyrinthos.net

. Vers van de pers: Jeff Saward: Labyrinths & Mazes, 2003, 
Gaia Books, 
224 pag, 400 illustraties. 

. Uitgever van Caerdroia, Engelstalig tijdschrift over labyrinten 
& doolhoven (64 pag. Europa _ 10 per nummer / per jaar).

www.labyrinthos.net

Labyrinthos

VRUCHTBARE AARDE | NUMMER 4 | 2003  |



EEN WEEK IN CHARTRES 
Achter oude gebrandschilderde ramen verzinkt alles wat
op aarde van waarde is. Chartres is een van de weinige
plekken waar in de 21e eeuw nog iets beleefd kan worden
van het aloude spel van licht dat de gotische bouwmeesters
van weleer tot in perfectie beheersten. Het verhaal van
twee Chartres-liefhebbers: de Utrechtse onderwijsdirecteur
Jeroen Lutters vertelt over zijn pogingen “door de steen
van Chartres heen te breken” en de Amsterdamse kunste-
nares Wil Uitgeest over een memorabele winterwandeling
met drie roosvensters in haar hoofd. 
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DOOLHOVEN & LABYRINTEN 
Hoe komt het dat mensen in een labyrint zo vaak een ge-
voel van welbehagen, ontspanning en balans ervaren?
Het is ten slotte niet meer dan een pad, kronkelend van
links naar rechts en weer terug. Geen mens kan erin ver-
dwalen. Er is maar één weg. En wie de weg een aantal ma-
len gelopen heeft, kent alle bochten. En toch is het motief
ouder dan de weg naar Rome. In Italië, Spanje en Enge-
land werden duizenden jaren geleden al labyrintmotieven
gegraveerd in steen. Meer weten? Een steuntje in de rug:
acht pagina’s met tips. Boeken op pagina 26/27; de beste
websites op 28/29; doolhoven op 32/33 en labyrinten op
30/31. 

In dit nummer

HET RAADSEL VAN HET LABYRINT
Betekenisvolle, mythische reizen beginnen op een
kritiek moment in de tijd waarop uitzonderlijke
omstandigheden om actie vragen. Eerst is er de
oproep tot avontuur. Een oproep die komt op een
moment dat de vertrouwde levenshorizon te eng
wordt bevonden. Men is de oude denkbeelden
ontgroeid; het moment voor het overschrijden van de
drempel is daar. Het doek gaat open voor een
overgang die neer blijkt te komen op een sterven en
een nieuw geboren worden. Een wandeling door de
wereld van het labyrint, beginnend met een bezoek
aan Chartres. 

DRAAD VAN ARIADNE 
Er vallen wel meer lichtstralen op schaduwrijke plek-
ken; zo bijzonder is dat niet. Maar er is in Europa een
plek waar op 21 juni één kort moment in het jaar licht
schijnt. Interview met Arthur van Steen die in 2003 voor
de tweede achtereenvolgende maal een reis naar
Chartres leidde - voor hem een voorbeeld van zowel
bijzondere rationeel-geometrische als opmerkelijke ge-
voelsmatige kwaliteiten. Een gesprek over de Graal, de
draad van Ariadne en andere krachtige symbolen van
vrouwelijke energie, en de verbinding van kennis en
wijsheid. 
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INHOUD

CHARTRES & HET LABYRINT
Een wandeling door de gotiek en een
eerste kennismaking met de eeuwen-
oude symboliek van het labyrint. 

EERHERSTEL VOOR DE NOTRE DAME
Arthur van Steen over Amiens, 
Chartres, de legende van Sint Joris en
de Draak, acupunctuurpunten op de
aarde en de draad van Ariadne. 

HET LEVEN ALS LABYRINT
Jeroen Lutters over twee plekken die
hem blijven inspireren: het Armando-
museum in Amersfoort en de kathe-
draal van Chartres. 

Een lezer met een vraag: of Vruchtbare
Aarde niet eens aandacht wilde besteden
aan labyrinten & doolhoven. Als u op dit
moment geen idee hebt wat het verschil is
tussen beide, weet u hoe wij ons toen voel-
den. Geen idee. Geen idee waarom mensen
de huidige tijd omschrijven als “het tijd-
perk van het doolhof” en voorgaande 
eeuwen als “het tijdperk van het labyrint”. 
Een leuk onderwerp, ja, dat leek het. Maar
al gauw ook het gevoel meegezogen te wor-
den op een reis die ons enigszins boven het
hoofd dreigde te groeien. Qua “gevoel” en
“impact” deed het onderwerp soms wel
denken aan de ronde torens van Ierland
(1996) en het “biofotonenonderzoek”
(1998). Ook dat waren van die te grote
thema’s voor een klein blad. 
Als we het afgelopen half jaar bezig waren
met een nieuwe VA-editie, werkten we te-
gelijkertijd aan “Chartres en het raadsel
van het labyrint”. Nieuwe boeken bleven
opduiken. Nieuwe namen van personen, in
binnen- en buitenland; nieuwe websites,
nieuwe labyrinten, nieuwe inzichten.
Nieuwe raakvlakken ook. De ene dag was
de blik gericht op tuinen en landschappen,
andere dagen op architectuur, mythologi-
sche verhalen, pelgrimages, of tot de ver-
beelding sprekende thema’s als de Graal
en de Tempeliers. Het aantal mogelijke uit-
stapjes bleek eindeloos. 
Toen de VPRO aankondigde een hele week
Madiwodo te gaan wijden aan het thema

Op pad
van het “plein” was de verlokking onmid-
dellijk daar. Wat een onderwerp! Het mid-
delpunt van dorp en stad lijkt immers zo-
veel op het midden van het labyrint. 
En zou ook de Italiaanse filmmaker Fede-
rico Fellini niet aan “het labyrint” hebben
gedacht toen hem op het eind van zijn le-
ven werd gevraagd of hij geen film wilde
maken over de Russische cinema. “Je kunt
me net zo goed vragen het luchtverkeer te
komen leiden op het vliegveld van Rome”,
zei hij. En dat terwijl hij bij zijn eigen films
altijd het omgekeerde gevoel had gehad:
“Het gevoel alsof die films er al waren, en
ik alleen nodig was om het benodigde vak-
manschap te leveren om ze tot stand te
brengen.” Het gevoel dat de films naar
hem toekwamen: “Zolang je als mens
maar alert bent op het moment dat de din-
gen op je weg komen.”  Een van de vele,
vele malen dat we de woorden “de weg” de
afgelopen maanden hebben zien langsko-
men - in fictie en non-fictie. 
Het is moeilijk afscheid nemen van zo’n
dankbaar onderwerp, maar het is nu tijd
om een keuze te maken. Zie daar! Dit is
wat we u voor kunnen zetten: onze selec-
tie uit het rijke materiaal dat we tegen zijn
gekomen. 
Dat het u moge helpen uw eigen “weg” te
vinden. 
En met dank natuurlijk aan die ene abon-
nee. 

Bart Hommersen

DE BRUGWACHTSTER VAN OUDERKERK
Mariken de Goede en de weg van eco-
groenten tot labyrinten

DRIE ROOSVENSTERS
Wil Uitgeest over een winters weekje dat
haar leven zou veranderen. 

KORT & KLEIN
Noordermarkt: het labyrint van Henk en
Regina Coppens

Tips: Boeken
Tips: Websites
Tips: Labyrinten
Tips: Doolhoven

COLUMNS: 
Amalia Baracs: Labyrinten & 
kinderboeken

is een tweemaandelijks tijdschrift ontstaan 
binnen de Vereniging voor biologisch- 
dynamische landbouw in Driebergen. 

In 1995 is het blad verzelfstandigd. 
Vruchtbare Aarde wil een bijdrage leveren aan 
de verdieping van het menselijk inzicht in de

kwaliteit van de relatie mens-natuur, 
met inbegrip van de ecologische en spirituele

aspecten van die relatie.
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Zwaar en licht tegelijk. 

Een en al tegenstrijdigheid. 

De immense binnenruimte die de 

bezoeker niet bedrukt maar optilt.

De zon die achter het zuidelijk

roosvenster schijnt, 

terwijl het tegenoverliggende

roosvenster straalt met duizend 

lichten. Een 800 jaar oud labyrint 

in de vloer. De afgelopen tien,

twintig jaar zo vaak gekopieerd, 

dat het met afstand 's werelds

beroemdste labyrint mag worden 

genoemd. Een wandeling door de

gotiek en een kennismaking met 

de duizenden jaren oude 

symboliek van het labyrint. 

CHARTRES

EN HET RAADSEL 
VAN HET LABYRINT
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Elke verhouding in de kathedraal van Chartres is

te herleiden tot een van de bekende intervallen

uit de muziek: octaaf, dubbeloctaaf, kwart,

kwint, prime. De breedte van het middenschip

bijvoorbeeld is de helft van de breedte van het

schip (octaaf), en een achtste van de totale leng-

te (viervoudig octaaf), en viernegende van de

hoogte van het gewelf (dubbelkwint), etc etc.

Wat Goethe zei over de Griekse tempels (“Ik ge-

loof zelfs dat de hele tempel zingt”), geldt ook

voor de gotiek. 
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vreemde buitenwereld barbaars noemt,
was ik gewend om alles gotisch te noe-
men wat niet in mijn wereld paste.”
In gloedvolle bewoordingen beschrijft
Goethe vervolgens zijn eerste impressies
van de kathedraal van Straatsburg. Hij
bleek verbijsterd; de schoonheid vond hij
nauwelijks te bevatten. Hij kon er alleen
maar voor buigen. Keer op keer bleef hij
terugkomen, op elk moment van de dag -
om de “duizend met elkaar harmonië-
rende details” van alle kanten in zich op
te kunnen nemen. 
Een paar honderd jaar later werd de Oos-
tenrijker Gernot Candolini in Reims ver-
liefd op de gotiek. Hij blijft staan voor
een stenen figuur aan de buitenkant van
de kathedraal: een glimlachende engel.
“Ik kijk hem minutenlang aan en vraag
me af hoe een stenen beeld zo kan glimla-
chen. Een glimlachen dat niet alleen uit
zijn gezicht lijkt te komen, maar uit elke
vezel van dit lichaam. Ik weet
niet of ik in mijn leven ooit zo ge-
glimlacht heb. Telkens als ik later
aan die engel denk, moet ik op-
nieuw glimlachen.” 
Candolini's glimlachende engel
spreekt me aan. Een bijzondere
manier om het geheim van de go-
tiek onder woorden te brengen.
“Je ziet het eigenlijk onmiddellijk
als je een gotische kerk binnen-
stapt”, zegt hij later op zijn reis.
“Een kerk die met het licht
speelt, zoals Bach speelt met de
toetsen van het klavier.” En ja-
wel, daar is het weer: “Het won-
der van de gotiek, het glimlachen
van de engel.”  
Chartres is zijn laatste stop.
Urenlang slentert hij door het in-
wendige van het eeuwenoude
bouwwerk. “Misschien”, oppert
hij, “bezaten de bouwers de ken-
nis hoe een goede ruimte voor de
ziel eruit moet zien.” Net als
Goethe vóór hem in Straatsburg
kan ook hij het niet laten een bui-
ging te maken - voor de ambachts-
lieden, glazenmakers, steenhou-
wers en architecten. “Ze wisten
vast heel veel dingen die men te-
genwoordig weer vergeten is.” 

BLAUWE LICHTJES
Dat is precies de ervaring die de Australi-
sche journaliste Victoria Finlay beschrijft
in haar boek Kleur - een reis door de ge-
schiedenis, een speurtocht naar het we-
zen van de kleuren. Al op de eerste pa-
gina vertelt ze over haar eerste bezoek
aan Chartres - als kind, met haar vader.
Op een zonnige middag; de straten glin-
sterden na van een regenbui. Ze herin-

nert zich het dansen van blauwe en rooie
lichtjes op witte stenen. En hoe haar va-
der haar toen bij de hand nam en wees op
een gebrandschilderd raam van bijna
achthonderd oud. Blauw glas dat we te-
genwoordig bijna niet meer kunnen ma-
ken, zei hij. 
“Ik was acht en zijn woorden keerden
mijn opvatting van de wereld volledig on-
dersteboven. Tot dat moment had ik altijd
gedacht dat de wereld steeds beter en

slimmer werd. Maar die dag viel mijn
jeugdige theorie in duigen en daarna is
het eigenlijk nooit meer goed gekomen.
Zo klein als ik was nam ik me voor om la-
ter alles over kleuren te weten te komen.” 
Oud-Vrije-School-leraar en Chartres-
kenner W.F. Veltman had in Chartres een
vergelijkbare ervaring, maar dan gekop-
peld aan een ander zintuig: het gehoor.
Hij vertelt hoe het orgel speelde toen hij
bij een van zijn bezoeken de kathedraal

binnenkwam. “Niet tijdens een
dienst; de kerk was vrijwel leeg.
De organist oefende en de ge-
hele ruimte leek vervuld van mu-
ziek. Toen heb ik begrepen wat
die betovering was, die ik telkens
ervaar wanneer ik de kathedraal
bezoek: ook zonder hoorbare
muziek beleeft men de binnen-
ruimte van de kathedraal als een
klinkende wereld.” En: “De vor-
men van het bouwwerk zijn ge-
stolde klankharmonieën die de
ziel losmaken van alle zwaarte.”
Ik blader door Middeleeuwse
prenten waarop mensen druk in
de weer zijn zware stenen op te
hijsen met hulp van takels. Intri-
gerend toch hoe snel dit mees-
terbouwwerk kon worden opge-
trokken na de alles
vernietigende brand van 1194.
Voor ons 21e eeuwers nauwe-
lijks meer voor te stellen hoe
zo'n immens project viel uit te
voeren zonder hijskranen, com-
puters en draagkrachtberekenin-
gen. Zoveel bouwblokken die
met de hand moesten worden
uitgehakt. Op ritmische wijze, in
tweetakt, meent kunsthistoricus
Michael Ladwein in zijn Com-

plete gids voor de kathedraal. “Zo waren
de stenen sneller klaar.” 
Hoeveel jaar zou er in onze tijd verstrij-
ken vóór de eerste tekeningen ook maar
op tafel zouden liggen; vóór voldoende
capabele beeldhouwers, metselaars,
steenhouwers, glasmakers en timmerlieden
gevonden zouden zijn. In 26 jaar was de
klus geklaard. En dat in een tijd waarin
op twintig andere plekken in Noord-
Frankrijk eendere bouwwerken verrezen. 
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Het raadsel van het labyrint

Het heeft eigenlijk wel iets: een reis
beginnen zonder dat je precies weet

wat je verwachten kunt. Het begon in
2002, met de vraag van een lezer: of VA
niet eens wilde schrijven over labyrinten
en doolhoven. Een leuk idee, wellicht.
Hoewel? Doolhoven, waren dat niet de
dwaaltuinen uit onze jeugd? Relikwieën
uit een ver verleden; vaak zo slecht on-
derhouden, zo kaal en doorzichtig dat de
kans op verdwalen toen al verkeken leek. 
Maar ze zijn er nog altijd. Een vriendin
vertelde over een bezoek aan het doolhof
in Ruurlo en de verwarring die onver-
wacht toesloeg toen zij er met geen moge-
lijkheid in slaagde het midden te berei-
ken. En over haar verlossende blik op de
dwaalwegen vanaf het kleine uitkijkto-
rentje in het midden. Op haar eettafel
thuis zag ik laatst een ansicht van een be-
roemd Engels doolhof. 
In de vroege zomer van 2003 dient zich
de mogelijkheid aan een labyrint te gaan
lopen. Nog wel het beroemdste aller laby-
rinten. Een vierdaagse reis naar de kathe-
draal van Chartres. Op een late donder-
dagmiddag in juni is het zover: het
auto-doolhof Parijs ligt achter ons. In de

verte doemen de contouren van de kathe-
draal op. 
De Oostenrijkse bioloog Gernot Cando-
lini - die een half jaar door Europa reisde
met vrouw en kind en als laatste halte
Chartres aandeed, pakte het rustiger aan.
Vanuit een hotel bij de Parijse Notre
Dame trok hij vier dagen uit voor het

sluitstuk van zijn reis. Wande-
lend door het oude Parijs, ver-
volgens door de duurdere
woonwijken, de flatwijken, de
voorsteden, met daartussenin
kleine parken, industrie en
vooral veel auto's, stond hij in-
eens buiten - in een stil bos, tot
zijn eigen verrassing eigenlijk.
Pas op de vierde dag bij een
kruis van ijzer in een korenveld
wierp hij de eerste blik op de
kathedraal van Chartres - nog
altijd twintig kilometer ver-
derop. 

Een gevoel van verdoving: de
eerste stap die immense ruimte
in. Het zachte licht, de scheme-
ring. En de verbluffende een-
voud - na alle pracht en detaille-
ring aan de buitenzijde. Een
ruimte die even zonder muren
en wanden lijkt. Alsof een mens
wordt opgetild boven zijn alle-
daagse zorgen. Waarheen? Ja
waarheen?
Een groep toeristen rond een
gids blikt omhoog. Wij kijken
naar de grond, waar de stoelen
zijn weggehaald en het kronke-
lende pad in de kerkvloer bloot
is komen liggen. Een eindeloos
lijkende weg, met een gigantisch
aantal wendingen. Een spelend

kind merkt het vloerpatroon niet op en
gaat haar eigen weg. En wij lopen een
kronkelend pad waar voorlopig geen
einde aan komt. Met de bijbehorende ir-
ritatie, verveling, vermoeidheid, pijntjes
en rugklachten. Even lijkt het erop dat
het midden snel bereikt is. Maar dan
buigt de weg zich al weer naar buiten, en
binnen de kortste keren sta je wederom
aan de periferie. 
De tweede keer, in de vroege ochtend van
de 21e juni, is het lopen ineens een stuk
makkelijker dan de dag ervoor. Ook al
doen we er nu zelfs nog een half uur lan-
ger over. Opvallendste beleving: de ver-
stilling. Het gemak waarmee een “plek”
bereikt kan worden die achter de dage-
lijkse beslommeringen lijkt te liggen. Of
verbeeld ik me dat maar en is het de im-
mense ruimte, het zachte licht, die me
uittillen boven dagelijkse zorgen en be-
slommeringen?

LACHENDE ENGEL
Er is zoveel dat ik niet begrijp in deze be-
roemdste aller gotische kathedralen, en
sowieso in de gotiek. Op vakantie, in de
zomer van 2003, bladerend door een sta-
peltje meegenomen boeken, wordt het
raadsel alleen maar groter. De vreemde
aantrekkingskracht die deze bouwwer-
ken uitoefenen en ook het feit dat onze
voorouders tot in de 18e eeuw niets van
gotiek moesten hebben. 
Er was een Goethe voor nodig om ons de
ogen te openen. Tot in de 18e eeuw gold
de gotiek als lelijk. Een scheldwoord
voor alles wat onnatuurlijk, ongeordend
en smakeloos was. “Toen ik in Straats-
burg aankwam”, schreef Goethe in 1772,
“zat mijn hoofd vol met de smaakoorde-
len van mijn tijd. Zoals een volk de

“Tot mijn eerste kennismaking met de

kathedraal van Chartres had ik altijd gedacht

dat de wereld steeds beter en slimmer werd.”

(Citaat uit Kleur, een reis door de geschiedenis

van Victoria Finlay, uitg. Anthos) 

Tot in de 18e eeuw moesten onze voorouders niets van de

gotiek weten. Gotisch was een scheldwoord voor alles wat

onnatuurlijk en lelijk was. Dat veranderde pas toen Goethe in

1772 in gloedvolle bewoordingen verslag deed van zijn

impressies van een gotische kathedraal. 

“Telkens als ik aan de engel van Reims denk, moet

ik weer glimlachen.” (Gernot Candolini op zijn

reis langs gotische kathedralen en labyrinten).
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Elke verhouding in de kathedraal van Chartres is

te herleiden tot een van de bekende intervallen

uit de muziek: octaaf, dubbeloctaaf, kwart,

kwint, prime. De breedte van het middenschip

bijvoorbeeld is de helft van de breedte van het

schip (octaaf), en een achtste van de totale leng-

te (viervoudig octaaf), en viernegende van de

hoogte van het gewelf (dubbelkwint), etc etc.

Wat Goethe zei over de Griekse tempels (“Ik ge-

loof zelfs dat de hele tempel zingt”), geldt ook

voor de gotiek. 
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vreemde buitenwereld barbaars noemt,
was ik gewend om alles gotisch te noe-
men wat niet in mijn wereld paste.”
In gloedvolle bewoordingen beschrijft
Goethe vervolgens zijn eerste impressies
van de kathedraal van Straatsburg. Hij
bleek verbijsterd; de schoonheid vond hij
nauwelijks te bevatten. Hij kon er alleen
maar voor buigen. Keer op keer bleef hij
terugkomen, op elk moment van de dag -
om de “duizend met elkaar harmonië-
rende details” van alle kanten in zich op
te kunnen nemen. 
Een paar honderd jaar later werd de Oos-
tenrijker Gernot Candolini in Reims ver-
liefd op de gotiek. Hij blijft staan voor
een stenen figuur aan de buitenkant van
de kathedraal: een glimlachende engel.
“Ik kijk hem minutenlang aan en vraag
me af hoe een stenen beeld zo kan glimla-
chen. Een glimlachen dat niet alleen uit
zijn gezicht lijkt te komen, maar uit elke
vezel van dit lichaam. Ik weet
niet of ik in mijn leven ooit zo ge-
glimlacht heb. Telkens als ik later
aan die engel denk, moet ik op-
nieuw glimlachen.” 
Candolini's glimlachende engel
spreekt me aan. Een bijzondere
manier om het geheim van de go-
tiek onder woorden te brengen.
“Je ziet het eigenlijk onmiddellijk
als je een gotische kerk binnen-
stapt”, zegt hij later op zijn reis.
“Een kerk die met het licht
speelt, zoals Bach speelt met de
toetsen van het klavier.” En ja-
wel, daar is het weer: “Het won-
der van de gotiek, het glimlachen
van de engel.”  
Chartres is zijn laatste stop.
Urenlang slentert hij door het in-
wendige van het eeuwenoude
bouwwerk. “Misschien”, oppert
hij, “bezaten de bouwers de ken-
nis hoe een goede ruimte voor de
ziel eruit moet zien.” Net als
Goethe vóór hem in Straatsburg
kan ook hij het niet laten een bui-
ging te maken - voor de ambachts-
lieden, glazenmakers, steenhou-
wers en architecten. “Ze wisten
vast heel veel dingen die men te-
genwoordig weer vergeten is.” 

BLAUWE LICHTJES
Dat is precies de ervaring die de Australi-
sche journaliste Victoria Finlay beschrijft
in haar boek Kleur - een reis door de ge-
schiedenis, een speurtocht naar het we-
zen van de kleuren. Al op de eerste pa-
gina vertelt ze over haar eerste bezoek
aan Chartres - als kind, met haar vader.
Op een zonnige middag; de straten glin-
sterden na van een regenbui. Ze herin-

nert zich het dansen van blauwe en rooie
lichtjes op witte stenen. En hoe haar va-
der haar toen bij de hand nam en wees op
een gebrandschilderd raam van bijna
achthonderd oud. Blauw glas dat we te-
genwoordig bijna niet meer kunnen ma-
ken, zei hij. 
“Ik was acht en zijn woorden keerden
mijn opvatting van de wereld volledig on-
dersteboven. Tot dat moment had ik altijd
gedacht dat de wereld steeds beter en

slimmer werd. Maar die dag viel mijn
jeugdige theorie in duigen en daarna is
het eigenlijk nooit meer goed gekomen.
Zo klein als ik was nam ik me voor om la-
ter alles over kleuren te weten te komen.” 
Oud-Vrije-School-leraar en Chartres-
kenner W.F. Veltman had in Chartres een
vergelijkbare ervaring, maar dan gekop-
peld aan een ander zintuig: het gehoor.
Hij vertelt hoe het orgel speelde toen hij
bij een van zijn bezoeken de kathedraal

binnenkwam. “Niet tijdens een
dienst; de kerk was vrijwel leeg.
De organist oefende en de ge-
hele ruimte leek vervuld van mu-
ziek. Toen heb ik begrepen wat
die betovering was, die ik telkens
ervaar wanneer ik de kathedraal
bezoek: ook zonder hoorbare
muziek beleeft men de binnen-
ruimte van de kathedraal als een
klinkende wereld.” En: “De vor-
men van het bouwwerk zijn ge-
stolde klankharmonieën die de
ziel losmaken van alle zwaarte.”
Ik blader door Middeleeuwse
prenten waarop mensen druk in
de weer zijn zware stenen op te
hijsen met hulp van takels. Intri-
gerend toch hoe snel dit mees-
terbouwwerk kon worden opge-
trokken na de alles
vernietigende brand van 1194.
Voor ons 21e eeuwers nauwe-
lijks meer voor te stellen hoe
zo'n immens project viel uit te
voeren zonder hijskranen, com-
puters en draagkrachtberekenin-
gen. Zoveel bouwblokken die
met de hand moesten worden
uitgehakt. Op ritmische wijze, in
tweetakt, meent kunsthistoricus
Michael Ladwein in zijn Com-

plete gids voor de kathedraal. “Zo waren
de stenen sneller klaar.” 
Hoeveel jaar zou er in onze tijd verstrij-
ken vóór de eerste tekeningen ook maar
op tafel zouden liggen; vóór voldoende
capabele beeldhouwers, metselaars,
steenhouwers, glasmakers en timmerlieden
gevonden zouden zijn. In 26 jaar was de
klus geklaard. En dat in een tijd waarin
op twintig andere plekken in Noord-
Frankrijk eendere bouwwerken verrezen. 
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Het raadsel van het labyrint

Het heeft eigenlijk wel iets: een reis
beginnen zonder dat je precies weet

wat je verwachten kunt. Het begon in
2002, met de vraag van een lezer: of VA
niet eens wilde schrijven over labyrinten
en doolhoven. Een leuk idee, wellicht.
Hoewel? Doolhoven, waren dat niet de
dwaaltuinen uit onze jeugd? Relikwieën
uit een ver verleden; vaak zo slecht on-
derhouden, zo kaal en doorzichtig dat de
kans op verdwalen toen al verkeken leek. 
Maar ze zijn er nog altijd. Een vriendin
vertelde over een bezoek aan het doolhof
in Ruurlo en de verwarring die onver-
wacht toesloeg toen zij er met geen moge-
lijkheid in slaagde het midden te berei-
ken. En over haar verlossende blik op de
dwaalwegen vanaf het kleine uitkijkto-
rentje in het midden. Op haar eettafel
thuis zag ik laatst een ansicht van een be-
roemd Engels doolhof. 
In de vroege zomer van 2003 dient zich
de mogelijkheid aan een labyrint te gaan
lopen. Nog wel het beroemdste aller laby-
rinten. Een vierdaagse reis naar de kathe-
draal van Chartres. Op een late donder-
dagmiddag in juni is het zover: het
auto-doolhof Parijs ligt achter ons. In de

verte doemen de contouren van de kathe-
draal op. 
De Oostenrijkse bioloog Gernot Cando-
lini - die een half jaar door Europa reisde
met vrouw en kind en als laatste halte
Chartres aandeed, pakte het rustiger aan.
Vanuit een hotel bij de Parijse Notre
Dame trok hij vier dagen uit voor het

sluitstuk van zijn reis. Wande-
lend door het oude Parijs, ver-
volgens door de duurdere
woonwijken, de flatwijken, de
voorsteden, met daartussenin
kleine parken, industrie en
vooral veel auto's, stond hij in-
eens buiten - in een stil bos, tot
zijn eigen verrassing eigenlijk.
Pas op de vierde dag bij een
kruis van ijzer in een korenveld
wierp hij de eerste blik op de
kathedraal van Chartres - nog
altijd twintig kilometer ver-
derop. 

Een gevoel van verdoving: de
eerste stap die immense ruimte
in. Het zachte licht, de scheme-
ring. En de verbluffende een-
voud - na alle pracht en detaille-
ring aan de buitenzijde. Een
ruimte die even zonder muren
en wanden lijkt. Alsof een mens
wordt opgetild boven zijn alle-
daagse zorgen. Waarheen? Ja
waarheen?
Een groep toeristen rond een
gids blikt omhoog. Wij kijken
naar de grond, waar de stoelen
zijn weggehaald en het kronke-
lende pad in de kerkvloer bloot
is komen liggen. Een eindeloos
lijkende weg, met een gigantisch
aantal wendingen. Een spelend

kind merkt het vloerpatroon niet op en
gaat haar eigen weg. En wij lopen een
kronkelend pad waar voorlopig geen
einde aan komt. Met de bijbehorende ir-
ritatie, verveling, vermoeidheid, pijntjes
en rugklachten. Even lijkt het erop dat
het midden snel bereikt is. Maar dan
buigt de weg zich al weer naar buiten, en
binnen de kortste keren sta je wederom
aan de periferie. 
De tweede keer, in de vroege ochtend van
de 21e juni, is het lopen ineens een stuk
makkelijker dan de dag ervoor. Ook al
doen we er nu zelfs nog een half uur lan-
ger over. Opvallendste beleving: de ver-
stilling. Het gemak waarmee een “plek”
bereikt kan worden die achter de dage-
lijkse beslommeringen lijkt te liggen. Of
verbeeld ik me dat maar en is het de im-
mense ruimte, het zachte licht, die me
uittillen boven dagelijkse zorgen en be-
slommeringen?

LACHENDE ENGEL
Er is zoveel dat ik niet begrijp in deze be-
roemdste aller gotische kathedralen, en
sowieso in de gotiek. Op vakantie, in de
zomer van 2003, bladerend door een sta-
peltje meegenomen boeken, wordt het
raadsel alleen maar groter. De vreemde
aantrekkingskracht die deze bouwwer-
ken uitoefenen en ook het feit dat onze
voorouders tot in de 18e eeuw niets van
gotiek moesten hebben. 
Er was een Goethe voor nodig om ons de
ogen te openen. Tot in de 18e eeuw gold
de gotiek als lelijk. Een scheldwoord
voor alles wat onnatuurlijk, ongeordend
en smakeloos was. “Toen ik in Straats-
burg aankwam”, schreef Goethe in 1772,
“zat mijn hoofd vol met de smaakoorde-
len van mijn tijd. Zoals een volk de

“Tot mijn eerste kennismaking met de

kathedraal van Chartres had ik altijd gedacht

dat de wereld steeds beter en slimmer werd.”

(Citaat uit Kleur, een reis door de geschiedenis

van Victoria Finlay, uitg. Anthos) 

Tot in de 18e eeuw moesten onze voorouders niets van de

gotiek weten. Gotisch was een scheldwoord voor alles wat

onnatuurlijk en lelijk was. Dat veranderde pas toen Goethe in

1772 in gloedvolle bewoordingen verslag deed van zijn

impressies van een gotische kathedraal. 

“Telkens als ik aan de engel van Reims denk, moet

ik weer glimlachen.” (Gernot Candolini op zijn

reis langs gotische kathedralen en labyrinten).
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familie verlaten hadden zonder te weten
of ze die ooit terug zouden zien - om ten-
minste eenmaal in hun leven een plaats te
bezoeken waar het goddelijke vertoefde.
Maar waarom hier? Natuurlijk, aldus
Charpentier, kunnen we de ligging van de
kathedraal in een klein oord als Chartres
verklaren door te zeggen dat dit ooit een
Druïdisch heiligdom was, en verwijzen
naar de vele pelgrims die hier al zo lang
op af kwamen. Maar waarom, zegt hij,
waarom uitgerekend hier? Uiteindelijk,
zo is zijn stellige overtuiging, kwamen
pelgrims hier om 'het geschenk van de
aarde te ontvangen'. Zoals ook een bis-
schop van Chartres, monseigneur Pie,
zich liet ontvallen, toen hij opmerkte dat
de zegeningen in Chartres van beneden
en boven komen.
Kroniekschrijvers berichten ons dat in de
crypte tussen de 11e en de 13e eeuw een
hospitaal was gevestigd, waar zieken
nieuwe krachten op konden doen. Wie
genezing zocht, meldt kunsthistoricus
Michael Ladwein, bracht hier “negen
nachten door om de geestelijke en etheri-
sche krachten van deze plaats te kunnen
ondergaan.” 
De oude Gallische naam voor deze
kracht is volgens Charpentier Wouivre.
“De mensen toen waren veel gevoeliger
voor deze onzienlijke kant van de natuur.
Sommige plekken werden als goed be-
leefd; andere als slecht. De goede plek-
ken zorgden voor gezonde planten, die-
ren en mensen. En dat waren de plaatsen
waar mensen graag kwamen en waar ze
zich uiteindelijk ook vestigden. De vege-
tatie groeide er beter; dieren floreerden
en mensen genoten een betere gezond-
heid.

“De uitzonderlijkste locaties wer-
den gemarkeerd met stenen. Ste-
nen in allerlei maten en vormen -
afhankelijk van de kwaliteit en ei-
genschappen van de krachtwer-
kingen. En op de meest bijzon-
dere plekken, waar de mens de
uitwerking van de krachtstroom
als heel bijzonder ervoer, was het
tot ver in de Christelijke tijd van-
zelfsprekend deze kracht te ver-
sterken met obelisken, menhirs
en ook dolmen (enorme dekste-
nen tafels rustend op vier tot zes
rechtopstaande rotsblokken).”
Chartres was zo bezien Carnut-Is
- de heilige plek van de Carnuten.
Een plek waar mensen een kracht
beleefden van een wel heel bij-
zondere kwaliteit - waar het god-
delijke in de mens makkelijker boven
kwam en men een duwtje in de rug mee-
kreeg. Aanvankelijk omhuld met een
houten kerk en later met een kathedraal.
Charpentier vermoedt dat hier zelfs de
reden ligt dat de grond onder de kathe-
draal altijd ongemoeid is gelaten: in te-
genstelling tot zoveel andere kathedralen
zijn in Chartres nooit koningen, kardina-
len of bisschoppen begraven.

MOUNT ANALOGUE
Komend uit de crypt beleefde de Ameri-
kaanse psychiater Jean Bolen hier in de
jaren tachtig een bijzondere ervaring. Zij
was in Chartres op uitnodiging van een
haar onbekende Nederlandse, die haar
een dikke envelop had gestuurd: een uit-
nodiging tot het maken van een pelgri-
mage langs een aantal oude plekken in
Europa. Een uitnodiging die kwam in een
moeilijke, verwarrende periode in haar
leven - haar huwelijk was gestrand - en
Bolen nam de uitnodiging aan. 
In haar antwoord schrijft de Ameri-
kaanse dat het idee haar herinnerde aan

een klein boekje uit haar artsenstudie: de
beklimming van de ultiem-symbolische
berg Mount Analogue: “Verbindingspunt
tussen hemel en aarde, en gelegen op een
eiland, verborgen gehouden door een
kromming in de ruimte”, zo schreef de
auteur, René Daumal. “Alles gebeurt
erom heen, alsof Mount Analogue niet
bestaat.”
De schrijver stierf vóór hij het boek kon
afmaken. Maar hij had al wel verklapt dat
men “om het eiland te bereiken, moet uit-
gaan van de mogelijkheid en zelfs de
noodzaak om het te bereiken. Op een be-
paald moment en op een bepaalde plek
kunnen bepaalde personen het eiland be-
treden. Zij die dat willen en weten hoe
men daartoe te werk gaat.” Uit de aante-
keningen die Daumal achterliet, weten
we dat de titel van het laatste hoofdstuk
al klaar lag: “En wat zoekt u?”
Zou het kunnen, vraagt Jean Bolen zich
af, dat iedere pelgrim op zoek is naar iets
wat ontbreekt in zijn eigen leven, en in
feite in onze hele cultuur?
Het is een interessante gedachte. 
Bolen nam de uitnodiging aan en ze
schreef er een prachtig boek over: Op
weg naar Avalon. In Chartres aangeko-
men haakt ze aan bij een rondleiding van
een Engels sprekende gids, blijft een
tijdje luisteren, en besluit dan dat dit niet
is wat ze zoekt. Ze stapt op het labyrint
af, laat zich niet tegenhouden door de
rijen houten klapstoeltjes en zet al lo-
pende elke stoel opzij. Zo haalt ze de
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Kroniekschrijvers berichten over edellie-
den die zich in groten getale voor de kar-
ren laten spannen om graan, olie, wijn,
stenen, hout en andere bouwmaterialen
aan te slepen. De atmosfeer werd om-
schreven als een geestelijk fluïdum, een
aura. “Wie dit niet met eigen ogen heeft
gezien, zal het nooit geloven,” aldus een
tijdgenoot, die zich nog het meest ver-
baast over het feit dat “zelfs tirannen,
vorsten, de machtigen van de wereld, de
door rijkdom opgeblazenen, adellijke
mannen en vrouwen met hun trotse nek-
ken” zonder enige wanklank aan het
werk waren. 

MARIAKLEED
De bouw zelf is doorspekt met verhalen
over wonderbaarlijke genezingen, brood-
vermeerderingen en onwaarschijnlijke
offerbereidheid. Centraal in al die verha-
len staat een eeuwenlang gekoesterd Ma-
riakleed. Een geschenk van Karel de
Kale, kleinzoon van Karel de Grote, voor
Chartres: de sluier die Maria gedragen
zou hebben toen ze bij het kruis stond te
huilen. In Chartres in verband gebracht
met een lange reeks wonderen. Het be-
kendst ongetwijfeld de redding van de
stad op 20 juli 911, toen de bisschop
vanaf de muren het meterslange relikwie
als een banier in de wind liet wapperen.

Het effect zou verbluffend
zijn geweest; het verhaal
gaat dat de Noormannen
een bovenaards licht zagen
dat hen zodanig impo-
neerde dat ze zich terug-
trokken. 
Hoe moeilijk wij dit soort
verhalen ook kunnen na-
voelen, feit blijft, aldus
Chartres-kenner W.F. Velt-
man, dat dergelijke reli-
kwieën geschiedenis heb-
ben gemaakt. Volgens hem
moeten we ook laten mee-
wegen dat de 21e eeuwse
mens innerlijk niet te ver-
gelijken is met de 12e
eeuwse mens. Zo hadden
we het inderdaad nog niet
bekeken: “Stof en geest wa-
ren voor de Middeleeuwse
mens nog niet zo radicaal
gescheiden als tegenwoor-
dig”, aldus Veltman. “In
stoffelijke overblijfselen
van heilige personen, in
kledingstukken of andere
voorwerpen die in intensief
contact waren geweest met
heiligen ervoer men nog
een geestelijke uitstraling.
En het overbrengen van

een dergelijk voorwerp vol wijding of van
het gebeente van een heilige uit de ene
plaats naar de andere, betekende het
overbrengen van een geestelijke kracht,
die voor hen reëel en werkzaam was.”
Alsof het overbrengen van het Maria-
kleed naar Chartres ook een bevestiging
is van een al veel langer gevoelde beteke-
nis van deze plek. Al in voorchristelijke
tijden werd hier een Moedergodin met
kind vereerd - in een tijd dus dat de histo-
rische Maria nog geboren moest worden.
Alsof het eeuwig-vrouwelijke in Chartres
in steeds wisselende gedaanten vereerd
werd - om met Goethe te spreken. “Men
beweert dat dit het midden is van heel
Gallië”, schreef Julius Caesar al. “Een ge-
wijde plek in het bos waar de druïden
eens per jaar bij elkaar kwamen.” 

En niet alleen de druïden: van heinde en
verre kwamen voorchristelijk pelgrims af
op het beeld van een jonkvrouw met kind
in een grot met waterput. De Christelijke
bouwmeesters hadden er zelfs geen enkel
probleem mee om de heilige grot een plek
te geven binnen hun bouwwerken. Zelfs
in 1200 nog werd de nieuwe gotische ka-
thedraal als vanzelfsprekend gebouwd
rond de crypte met onderaardse kapel en
waterput. Centrum van verering: het
oude perenhouten beeld, Notre Dame de
Sous-Terre. Een Vrouwe met een kroon
van eikels of eikenbladeren op - de hei-
lige boom van de Keltische druïden.

PELGRIMSSTAF
Stel je eens voor, zegt de Franse journa-
list en Chartres-kenner Louis Charpen-
tier, hoe generaties pelgrims, eeuw na
eeuw de pelgrimsstaf ter hand namen, of
ze nu heiden of christen waren, waarbij
ze gevaren tegemoet gingen die we nu al-
leen nog uit sprookjes kennen, lopend
over wegen die nauwelijks paden waren
te noemen, door rivieren wadend die
nauwelijks doorwaadbaar waren, door
wouden trekkend waar de wolven in roe-
dels jaagden - door moerassen van verra-
derlijke modder waarin giftige slangen op
de loer lagen; blootgesteld aan regen,
storm, wind, venijnige hagelbuien, de
hitte van de zon of vrieskou trotserend,
met 's nachts als enige beschutting een
over hun hoofd getrokken slip van hun
mantel; en dit alles nadat zij hun huis en

Het enige bewaard gebleven raam uit de oude

Romaanse kerk van vóór de allesverwoestende

brand in 1194: Notre dame de la Belle Verrière.

“Voor zover ik weet het enige raam waarvoor

mensen in vroeger tijden al met honderden

tegelijk in aanbidding knielden en waarvoor ook

nu nog mensen af en toe een kaars branden”

(Hugh Arnold in zijn boek over het glas-in-lood

van de Middeleeuwen) 

Het raadsel van het labyrint

“Als men een gotische kerk met oude gebrandschilderde ramen be-

treedt, verzinkt daarachter alles wat op de aarde van waarde is.

Men treedt een rijk binnen dat niet van deze wereld is.” (Ricarda

Huch) 

De in 1793, tijdens de Franse Revolutie, verniel-

de reliekschrijn met het kleed van Maria. Ooit

het kostbaarste Mariarelikwie van de westelijke

wereld. 

Al in voorchristelijke tijden werd in Chartres een

godin met kind vereerd. Het beeld hield

eeuwenlang een plek onder in de gotische

kathedraal. Maar ging verloren tijdens de Franse

Revolutie. Zo zou het er vermoedelijk hebben
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familie verlaten hadden zonder te weten
of ze die ooit terug zouden zien - om ten-
minste eenmaal in hun leven een plaats te
bezoeken waar het goddelijke vertoefde.
Maar waarom hier? Natuurlijk, aldus
Charpentier, kunnen we de ligging van de
kathedraal in een klein oord als Chartres
verklaren door te zeggen dat dit ooit een
Druïdisch heiligdom was, en verwijzen
naar de vele pelgrims die hier al zo lang
op af kwamen. Maar waarom, zegt hij,
waarom uitgerekend hier? Uiteindelijk,
zo is zijn stellige overtuiging, kwamen
pelgrims hier om 'het geschenk van de
aarde te ontvangen'. Zoals ook een bis-
schop van Chartres, monseigneur Pie,
zich liet ontvallen, toen hij opmerkte dat
de zegeningen in Chartres van beneden
en boven komen.
Kroniekschrijvers berichten ons dat in de
crypte tussen de 11e en de 13e eeuw een
hospitaal was gevestigd, waar zieken
nieuwe krachten op konden doen. Wie
genezing zocht, meldt kunsthistoricus
Michael Ladwein, bracht hier “negen
nachten door om de geestelijke en etheri-
sche krachten van deze plaats te kunnen
ondergaan.” 
De oude Gallische naam voor deze
kracht is volgens Charpentier Wouivre.
“De mensen toen waren veel gevoeliger
voor deze onzienlijke kant van de natuur.
Sommige plekken werden als goed be-
leefd; andere als slecht. De goede plek-
ken zorgden voor gezonde planten, die-
ren en mensen. En dat waren de plaatsen
waar mensen graag kwamen en waar ze
zich uiteindelijk ook vestigden. De vege-
tatie groeide er beter; dieren floreerden
en mensen genoten een betere gezond-
heid.

“De uitzonderlijkste locaties wer-
den gemarkeerd met stenen. Ste-
nen in allerlei maten en vormen -
afhankelijk van de kwaliteit en ei-
genschappen van de krachtwer-
kingen. En op de meest bijzon-
dere plekken, waar de mens de
uitwerking van de krachtstroom
als heel bijzonder ervoer, was het
tot ver in de Christelijke tijd van-
zelfsprekend deze kracht te ver-
sterken met obelisken, menhirs
en ook dolmen (enorme dekste-
nen tafels rustend op vier tot zes
rechtopstaande rotsblokken).”
Chartres was zo bezien Carnut-Is
- de heilige plek van de Carnuten.
Een plek waar mensen een kracht
beleefden van een wel heel bij-
zondere kwaliteit - waar het god-
delijke in de mens makkelijker boven
kwam en men een duwtje in de rug mee-
kreeg. Aanvankelijk omhuld met een
houten kerk en later met een kathedraal.
Charpentier vermoedt dat hier zelfs de
reden ligt dat de grond onder de kathe-
draal altijd ongemoeid is gelaten: in te-
genstelling tot zoveel andere kathedralen
zijn in Chartres nooit koningen, kardina-
len of bisschoppen begraven.

MOUNT ANALOGUE
Komend uit de crypt beleefde de Ameri-
kaanse psychiater Jean Bolen hier in de
jaren tachtig een bijzondere ervaring. Zij
was in Chartres op uitnodiging van een
haar onbekende Nederlandse, die haar
een dikke envelop had gestuurd: een uit-
nodiging tot het maken van een pelgri-
mage langs een aantal oude plekken in
Europa. Een uitnodiging die kwam in een
moeilijke, verwarrende periode in haar
leven - haar huwelijk was gestrand - en
Bolen nam de uitnodiging aan. 
In haar antwoord schrijft de Ameri-
kaanse dat het idee haar herinnerde aan

een klein boekje uit haar artsenstudie: de
beklimming van de ultiem-symbolische
berg Mount Analogue: “Verbindingspunt
tussen hemel en aarde, en gelegen op een
eiland, verborgen gehouden door een
kromming in de ruimte”, zo schreef de
auteur, René Daumal. “Alles gebeurt
erom heen, alsof Mount Analogue niet
bestaat.”
De schrijver stierf vóór hij het boek kon
afmaken. Maar hij had al wel verklapt dat
men “om het eiland te bereiken, moet uit-
gaan van de mogelijkheid en zelfs de
noodzaak om het te bereiken. Op een be-
paald moment en op een bepaalde plek
kunnen bepaalde personen het eiland be-
treden. Zij die dat willen en weten hoe
men daartoe te werk gaat.” Uit de aante-
keningen die Daumal achterliet, weten
we dat de titel van het laatste hoofdstuk
al klaar lag: “En wat zoekt u?”
Zou het kunnen, vraagt Jean Bolen zich
af, dat iedere pelgrim op zoek is naar iets
wat ontbreekt in zijn eigen leven, en in
feite in onze hele cultuur?
Het is een interessante gedachte. 
Bolen nam de uitnodiging aan en ze
schreef er een prachtig boek over: Op
weg naar Avalon. In Chartres aangeko-
men haakt ze aan bij een rondleiding van
een Engels sprekende gids, blijft een
tijdje luisteren, en besluit dan dat dit niet
is wat ze zoekt. Ze stapt op het labyrint
af, laat zich niet tegenhouden door de
rijen houten klapstoeltjes en zet al lo-
pende elke stoel opzij. Zo haalt ze de
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Kroniekschrijvers berichten over edellie-
den die zich in groten getale voor de kar-
ren laten spannen om graan, olie, wijn,
stenen, hout en andere bouwmaterialen
aan te slepen. De atmosfeer werd om-
schreven als een geestelijk fluïdum, een
aura. “Wie dit niet met eigen ogen heeft
gezien, zal het nooit geloven,” aldus een
tijdgenoot, die zich nog het meest ver-
baast over het feit dat “zelfs tirannen,
vorsten, de machtigen van de wereld, de
door rijkdom opgeblazenen, adellijke
mannen en vrouwen met hun trotse nek-
ken” zonder enige wanklank aan het
werk waren. 

MARIAKLEED
De bouw zelf is doorspekt met verhalen
over wonderbaarlijke genezingen, brood-
vermeerderingen en onwaarschijnlijke
offerbereidheid. Centraal in al die verha-
len staat een eeuwenlang gekoesterd Ma-
riakleed. Een geschenk van Karel de
Kale, kleinzoon van Karel de Grote, voor
Chartres: de sluier die Maria gedragen
zou hebben toen ze bij het kruis stond te
huilen. In Chartres in verband gebracht
met een lange reeks wonderen. Het be-
kendst ongetwijfeld de redding van de
stad op 20 juli 911, toen de bisschop
vanaf de muren het meterslange relikwie
als een banier in de wind liet wapperen.

Het effect zou verbluffend
zijn geweest; het verhaal
gaat dat de Noormannen
een bovenaards licht zagen
dat hen zodanig impo-
neerde dat ze zich terug-
trokken. 
Hoe moeilijk wij dit soort
verhalen ook kunnen na-
voelen, feit blijft, aldus
Chartres-kenner W.F. Velt-
man, dat dergelijke reli-
kwieën geschiedenis heb-
ben gemaakt. Volgens hem
moeten we ook laten mee-
wegen dat de 21e eeuwse
mens innerlijk niet te ver-
gelijken is met de 12e
eeuwse mens. Zo hadden
we het inderdaad nog niet
bekeken: “Stof en geest wa-
ren voor de Middeleeuwse
mens nog niet zo radicaal
gescheiden als tegenwoor-
dig”, aldus Veltman. “In
stoffelijke overblijfselen
van heilige personen, in
kledingstukken of andere
voorwerpen die in intensief
contact waren geweest met
heiligen ervoer men nog
een geestelijke uitstraling.
En het overbrengen van

een dergelijk voorwerp vol wijding of van
het gebeente van een heilige uit de ene
plaats naar de andere, betekende het
overbrengen van een geestelijke kracht,
die voor hen reëel en werkzaam was.”
Alsof het overbrengen van het Maria-
kleed naar Chartres ook een bevestiging
is van een al veel langer gevoelde beteke-
nis van deze plek. Al in voorchristelijke
tijden werd hier een Moedergodin met
kind vereerd - in een tijd dus dat de histo-
rische Maria nog geboren moest worden.
Alsof het eeuwig-vrouwelijke in Chartres
in steeds wisselende gedaanten vereerd
werd - om met Goethe te spreken. “Men
beweert dat dit het midden is van heel
Gallië”, schreef Julius Caesar al. “Een ge-
wijde plek in het bos waar de druïden
eens per jaar bij elkaar kwamen.” 

En niet alleen de druïden: van heinde en
verre kwamen voorchristelijk pelgrims af
op het beeld van een jonkvrouw met kind
in een grot met waterput. De Christelijke
bouwmeesters hadden er zelfs geen enkel
probleem mee om de heilige grot een plek
te geven binnen hun bouwwerken. Zelfs
in 1200 nog werd de nieuwe gotische ka-
thedraal als vanzelfsprekend gebouwd
rond de crypte met onderaardse kapel en
waterput. Centrum van verering: het
oude perenhouten beeld, Notre Dame de
Sous-Terre. Een Vrouwe met een kroon
van eikels of eikenbladeren op - de hei-
lige boom van de Keltische druïden.

PELGRIMSSTAF
Stel je eens voor, zegt de Franse journa-
list en Chartres-kenner Louis Charpen-
tier, hoe generaties pelgrims, eeuw na
eeuw de pelgrimsstaf ter hand namen, of
ze nu heiden of christen waren, waarbij
ze gevaren tegemoet gingen die we nu al-
leen nog uit sprookjes kennen, lopend
over wegen die nauwelijks paden waren
te noemen, door rivieren wadend die
nauwelijks doorwaadbaar waren, door
wouden trekkend waar de wolven in roe-
dels jaagden - door moerassen van verra-
derlijke modder waarin giftige slangen op
de loer lagen; blootgesteld aan regen,
storm, wind, venijnige hagelbuien, de
hitte van de zon of vrieskou trotserend,
met 's nachts als enige beschutting een
over hun hoofd getrokken slip van hun
mantel; en dit alles nadat zij hun huis en

Het enige bewaard gebleven raam uit de oude

Romaanse kerk van vóór de allesverwoestende

brand in 1194: Notre dame de la Belle Verrière.

“Voor zover ik weet het enige raam waarvoor

mensen in vroeger tijden al met honderden

tegelijk in aanbidding knielden en waarvoor ook

nu nog mensen af en toe een kaars branden”

(Hugh Arnold in zijn boek over het glas-in-lood

van de Middeleeuwen) 

Het raadsel van het labyrint

“Als men een gotische kerk met oude gebrandschilderde ramen be-

treedt, verzinkt daarachter alles wat op de aarde van waarde is.

Men treedt een rijk binnen dat niet van deze wereld is.” (Ricarda

Huch) 

De in 1793, tijdens de Franse Revolutie, verniel-

de reliekschrijn met het kleed van Maria. Ooit

het kostbaarste Mariarelikwie van de westelijke

wereld. 

Al in voorchristelijke tijden werd in Chartres een

godin met kind vereerd. Het beeld hield

eeuwenlang een plek onder in de gotische

kathedraal. Maar ging verloren tijdens de Franse

Revolutie. Zo zou het er vermoedelijk hebben

uitgezien - met een kroon van eikels, de heilige

boom van de druiden. 

Chartres was Carnut-Is, de heilige plek

van de Carnuten.. “Een gewijde plek in

het bos waar de druiden eens per jaar

bij elkaar kwamen”, schreef Julius

Caesar. Een plek waar mensen een

kracht beleefden van een bijzondere

kwaliteit.
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Een vader die glimlachend 'ja' zegt als
zijn driejarig zoontje roept: 'Pap, nog tien
keer', maar die na het derde rondje steeds
ongeduldiger begint worden, en de jon-
gen bij de vijfde keer een ijsje belooft als
hij er maar 'nu' uitkomt, een aanbod wat
het kind afslaat, om pas na een uur uitge-
put bij de uitgang te verschijnen. 
Er zijn volwassenen die het al bij de
tweede bocht opgeven en over de bloem-
bedden weer naar buiten stappen. Een
man presteert het om vlak voor het mid-
den op te geven als iemand hem toeroept:
“Het lukt je toch nooit om erin te komen.” 
In de paasnacht staat Gernot Candolini
bij een eigen gemaakt labyrint op het
plein voor de plaatselijke kerk. Vanuit het
stadscentrum komen steeds opnieuw
groepjes mensen langslopen. Hij discus-
sieert met jongeren, lacht met toeristen,
kijkt naar ongeduldige ouders - tot hij op
de rug wordt getikt. Een zachte stem zegt:
“Ik denk niet dat ik volgend jaar weer kan
komen, maar ik ben nu volkomen tevre-
den. U hebt mij een prachtige ervaring
bezorgd. Dank u wel.” Candolini kijkt in
het gezicht van een jonge, broodmagere
vrouw en begrijpt dat ze het over haar
dood heeft. Als een zucht is ze verdwenen.
Iets dergelijks overkomt hem op het plein
voor de kleuterschool van zijn dochter,
waar hij een lichtjeslabyrint heeft ge-
maakt voor het lichtjesfeest Sint-Maar-
ten. Een vader drukt hem na het lopen de

hand en zegt: 'Bedankt'. Even lijkt hij
naar nog meer woorden te zoeken, maar
dan loopt hij verder. Hij heeft geen idee
wat de man zo geroerd heeft. Zelfs voor
een labyrintenbouwer is het niet altijd
duidelijk waarom een paar cirkelvormige
lijnen zo'n effect kunnen hebben. 

GRASLABYRINTEN
Aan het labyrint beleven we hoezeer de
mens in duizend jaar is veranderd. Op
een oude gravure van de kathedraal van
Chartres is geen enkele stoel te zien.
Overal staan mensen te praten en een
paar bezoekers zijn het labyrint aan het
lopen. Alsof het de vanzelfsprekendste
zaak van de wereld is. 
Maar zo vanzelfsprekend als het rond
1200 blijkbaar was om een labyrint in te
bouwen, zo vanzelfsprekend was het
honderden jaren later ineens om ze er
weer uit te slopen. En nog altijd voelen we
er geen vanzelfsprekende binding mee.
Een van de laatst overgebleven graslaby-
rinten in Engeland, even ten noorden van
Oxford, wordt keurig bijgehouden, maar
niemand weet wanneer en waarom het
ooit is aangelegd. In Hannover hebben
voorbijgangers geen idee dat een oud la-
byrint in het bos op slechts vijftig meter
afstand van hun voeten te vinden is. Dui-
zenden omhoog kijkende toeristen wor-
den in het hoogseizoen door de kathe-
draal van de Italiaanse stad Ravenna
gesluisd. “En niemand ziet het patroon

onder hun voeten”, zegt Candolini. “Ie-
dereen kijkt naar boven.” 
Poëtisch gezegd: we leven niet meer in
het tijdperk van het labyrint, maar in het
tijdperk van het doolhof. De veelheid aan
keuzemogelijkheden past veel beter bij
de moderne mens. “In het doolhof kan
een mens kiezen”, aldus Jan de Jongh,
emeritus-studentenpastor van de univer-
siteit van Twente. Daar ligt misschien
ook de reden dat juist het doolhof in de
renaissance zo razend populair werd. In
een mooi pelgrimsnummer van het tijd-
schrift Herademing zegt de pastor: “In de
renaissance ging de beleving van de een-
heid ten slotte verloren. De mondige
mens moest nu zelf zijn weg vinden. En
het doolhof symboliseerde het recht op
eigen zoektocht.”
En toch duiken ze de laatste jaren overal
weer op: de labyrinten. Het labyrint lijkt
terug van weg geweest. Met als uitschie-
ter de revival in Amerika, in de jaren ne-
gentig. Maar ook in Zwitserland zijn
tientallen nieuwe labyrinten aangelegd.
En wie Nijmegen binnenkomt, stuit opzij
van de brug over de Waal op een groot
waterlabyrint. Zoals in de bossen van
Ruurlo in de zomer van 2003 een prachtige
kunstroute te lopen was, geheel geïnspi-
reerd op het labyrint. Het Frans-Duitse
televisienet Arte wijdde diezelfde zomer
een lange documentaire aan het thema. 
Waar komt die aantrekkingskracht toch
vandaan? Helemaal geen makkelijk te
beantwoorden vraag. Volgens de Ameri-
kaanse labyrintbouwer Alex Champion
heeft het te maken met de kracht van het
symbool. “Het labyrint is een symbool en
is altijd een symbool geweest. En elk sym-
bool heeft een energie die bij het symbool
hoort, en onderdeel is van het verhaal.
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Het raadsel van het labyrint
eindstreep, al is het niet erg meditatief.
Ze bekijkt van alles in de kathedraal, om
zich dan voor de tweede maal aan te slui-
ten bij een rondleiding, ditmaal naar de
crypte onder de kerk. 
Na de rondleiding keert ze terug. Maar er
is iets veranderd. De organist speelt als ze
de ruimte binnenloopt en ineens reali-
seert ze zich hoe de afdaling in de grot
haar heeft aangegrepen. Ze is geen toe-
riste meer. In haar eigen woorden: “De
prachtige klanken lijken dwars door de
stenen en mijzelf heen te vibreren. Alsof
ik de dingen niet meer alleen met mijn
ogen en mijn verstand opneem; in plaats
daarvan beweeg ik me voort op gevoel.
Voor het eerst in mijn leven heb ik de ge-
waarwording te functioneren als een
stemvork of een wichelroede. Ik ben me
bewust van iets dat geen druk is en ook
geen vibratie of warmte, en toch eigen-
schappen van alle drie lijkt te hebben.
Het straalt uit in alle richtingen vanuit

een plek midden in mijn borstkas. Een
stemvorkeffect dat bij het doorlopen van
de kathedraal op de ene plaats sterker is
dan op de andere. Op het punt waar
schip en dwarsschip elkaar kruisen, voor

een met koorden afgezette altaarruimte,
is de sensatie het meest intens.” 

ZWARTE MADONNA
Mogelijk doelt Jean Bolen op de plek in
het koor, die Louis Charpentier eerder
beschreef als het vertrekpunt voor de
bouw van de kathedraal. De plek waar je
volgens hem het altaar zou verwachten:
tussen de eerste travee van de zuidelijke
kooromgang en de eerste travee van de
noordelijke kooromgang. Dus: tussen het
beroemde, oude, 11e eeuwse raam van
Maria met kind, dat de brand van 1194
overleefde, en de Zwarte Madonna ofwel
Onze-Lieve-Vrouw van de Pilaar, aan de
noordzijde. 
Ook W.F. Veltman besteedt hier flink wat
aandacht aan. Hij zegt: “De eerste Chris-
tenen kenden de geestelijke krachtwer-
kingen van etherisch-geladen plaatsen
nog evengoed als hun heidense voorgan-
gers. Daarom bouwden zij hun kerken en
kapellen op dezelfde plaatsen.” En: “Wie
met een enigszins gevoelige en tegelijk
onbevangen blik dergelijke mysterie-
plaatsen beschouwt, kan het unieke doch
vaak ondefinieerbare van de plek ook nu
nog sterk beleven.”
Het altaar staat echter niet meer waar het
stond. In de tweede helft van 18e eeuw is
het verplaatst. In de ogen van Louis
Charpentier een betreurenswaardige be-
slissing, zoals hij de periode pal voor de
Franse Revolutie een aaneenschakeling
noemt van domme beslissingen en zelfs
vernielingen. “Er is in Chartres meer ver-
nield door kerkelijke ingrepen van bin-
nenuit dan van buitenaf door Hugenoten
en Franse revolutionairen.” 
Maar ook in de huidige staat blijft Chartres
ons verbazen. Niet alleen het gotische
licht, maar vooral ook de wonderlijke
mengeling van Christelijke en voorchris-
telijk symboliek. Een monument van vrije
godsdiensten, zo bestempelde Bres-
hoofdredacteur Dries Langeveld Chartres
in 2002. “Geen prettige omgeving voor
jaloerse goden.”
Het leuke is dat we deze smeltkroes van
tradities ook terugvinden in de wereld

van het labyrint. Want behalve in Chart-
res zijn er nog zoveel meer, en zoveel nog
oudere voorbeelden van labyrinten. 
Op vakantie in Italië slaan we in de zo-
mer van 2003 af op de autoweg Rome-Ge-
nua. De aandrang is moeilijk te weer-
staan een kijkje te nemen bij een
piepklein labyrint. Een van de bekendste
Italiaanse voorbeelden. Een achttienhon-
derd oud exemplaar, gemaakt “om met de
vinger” te volgen. 
Vergeefs zoek ik binnenin de kathedraal,
maar dan blijkt het gegraveerd op een pi-
laar opzij van de ingang. Niemand die er
ook maar een blik op werpt. Het is ondui-
delijk of het de gleuf is of juist de verho-
ging die de weg naar het midden wijst. En
in de loop der eeuwen heeft het regenwa-
ter nog een eigen spoor getrokken. Een
intrigerende puzzel. Maar zodra ik mijn
vinger over de steen laat glijden, staan er
ineens tal van geïnteresseerden over mijn
schouder mee te kijken. 
In Deventer, enkele weken later, stoten
we op een in 1991 door een kunstenaar
aangelegd exemplaar. Een marmeren la-
byrint op de Brink. Om te lopen dit keer.
Maar het is zaterdag. Marktdag. En een
verdwaald visje ligt op het looppad. Even
verderop staat een viskraam. Twee oudere
heren staan geanimeerd pratend in de weg.
Ze kijken verbaasd naar beneden zodra
het woord labyrint valt. Altijd gedacht,
zeggen ze, dat het een kunstwerk was. 

TUINBEURZEN
De reacties van mensen op het labyrint
verschillen enorm. Zoals ook Gernot
Candolini merkte toen hij, na terugkeer
van zijn labyrintenreis, labyrinten begon
te maken; voor vrienden en bekenden, en
later ook voor tuinbeurzen, gemeenten en
scholen. Als het even kan, gaat hij kijken. 
En dan ziet hij jongeren die om het hardst
naar het midden lopen, of een chic geklede
man die tijdens het lopen telefonisch zijn
agenda afwerkt. Paartjes die hand in
hand naar het midden lopen. Slecht ter
been zijnde oudere heren die ondanks
hun stok volhardend de weg tot het einde
toe afleggen. En heel veel kinderen. 

“Het labyrint nodigt ons uit om in alle verwardheid,

onvolkomenheid en pijn van het leven de schoonheid van het

geheel te ontdekken.” (G. Candolini) 
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Een vader die glimlachend 'ja' zegt als
zijn driejarig zoontje roept: 'Pap, nog tien
keer', maar die na het derde rondje steeds
ongeduldiger begint worden, en de jon-
gen bij de vijfde keer een ijsje belooft als
hij er maar 'nu' uitkomt, een aanbod wat
het kind afslaat, om pas na een uur uitge-
put bij de uitgang te verschijnen. 
Er zijn volwassenen die het al bij de
tweede bocht opgeven en over de bloem-
bedden weer naar buiten stappen. Een
man presteert het om vlak voor het mid-
den op te geven als iemand hem toeroept:
“Het lukt je toch nooit om erin te komen.” 
In de paasnacht staat Gernot Candolini
bij een eigen gemaakt labyrint op het
plein voor de plaatselijke kerk. Vanuit het
stadscentrum komen steeds opnieuw
groepjes mensen langslopen. Hij discus-
sieert met jongeren, lacht met toeristen,
kijkt naar ongeduldige ouders - tot hij op
de rug wordt getikt. Een zachte stem zegt:
“Ik denk niet dat ik volgend jaar weer kan
komen, maar ik ben nu volkomen tevre-
den. U hebt mij een prachtige ervaring
bezorgd. Dank u wel.” Candolini kijkt in
het gezicht van een jonge, broodmagere
vrouw en begrijpt dat ze het over haar
dood heeft. Als een zucht is ze verdwenen.
Iets dergelijks overkomt hem op het plein
voor de kleuterschool van zijn dochter,
waar hij een lichtjeslabyrint heeft ge-
maakt voor het lichtjesfeest Sint-Maar-
ten. Een vader drukt hem na het lopen de

hand en zegt: 'Bedankt'. Even lijkt hij
naar nog meer woorden te zoeken, maar
dan loopt hij verder. Hij heeft geen idee
wat de man zo geroerd heeft. Zelfs voor
een labyrintenbouwer is het niet altijd
duidelijk waarom een paar cirkelvormige
lijnen zo'n effect kunnen hebben. 

GRASLABYRINTEN
Aan het labyrint beleven we hoezeer de
mens in duizend jaar is veranderd. Op
een oude gravure van de kathedraal van
Chartres is geen enkele stoel te zien.
Overal staan mensen te praten en een
paar bezoekers zijn het labyrint aan het
lopen. Alsof het de vanzelfsprekendste
zaak van de wereld is. 
Maar zo vanzelfsprekend als het rond
1200 blijkbaar was om een labyrint in te
bouwen, zo vanzelfsprekend was het
honderden jaren later ineens om ze er
weer uit te slopen. En nog altijd voelen we
er geen vanzelfsprekende binding mee.
Een van de laatst overgebleven graslaby-
rinten in Engeland, even ten noorden van
Oxford, wordt keurig bijgehouden, maar
niemand weet wanneer en waarom het
ooit is aangelegd. In Hannover hebben
voorbijgangers geen idee dat een oud la-
byrint in het bos op slechts vijftig meter
afstand van hun voeten te vinden is. Dui-
zenden omhoog kijkende toeristen wor-
den in het hoogseizoen door de kathe-
draal van de Italiaanse stad Ravenna
gesluisd. “En niemand ziet het patroon

onder hun voeten”, zegt Candolini. “Ie-
dereen kijkt naar boven.” 
Poëtisch gezegd: we leven niet meer in
het tijdperk van het labyrint, maar in het
tijdperk van het doolhof. De veelheid aan
keuzemogelijkheden past veel beter bij
de moderne mens. “In het doolhof kan
een mens kiezen”, aldus Jan de Jongh,
emeritus-studentenpastor van de univer-
siteit van Twente. Daar ligt misschien
ook de reden dat juist het doolhof in de
renaissance zo razend populair werd. In
een mooi pelgrimsnummer van het tijd-
schrift Herademing zegt de pastor: “In de
renaissance ging de beleving van de een-
heid ten slotte verloren. De mondige
mens moest nu zelf zijn weg vinden. En
het doolhof symboliseerde het recht op
eigen zoektocht.”
En toch duiken ze de laatste jaren overal
weer op: de labyrinten. Het labyrint lijkt
terug van weg geweest. Met als uitschie-
ter de revival in Amerika, in de jaren ne-
gentig. Maar ook in Zwitserland zijn
tientallen nieuwe labyrinten aangelegd.
En wie Nijmegen binnenkomt, stuit opzij
van de brug over de Waal op een groot
waterlabyrint. Zoals in de bossen van
Ruurlo in de zomer van 2003 een prachtige
kunstroute te lopen was, geheel geïnspi-
reerd op het labyrint. Het Frans-Duitse
televisienet Arte wijdde diezelfde zomer
een lange documentaire aan het thema. 
Waar komt die aantrekkingskracht toch
vandaan? Helemaal geen makkelijk te
beantwoorden vraag. Volgens de Ameri-
kaanse labyrintbouwer Alex Champion
heeft het te maken met de kracht van het
symbool. “Het labyrint is een symbool en
is altijd een symbool geweest. En elk sym-
bool heeft een energie die bij het symbool
hoort, en onderdeel is van het verhaal.
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eindstreep, al is het niet erg meditatief.
Ze bekijkt van alles in de kathedraal, om
zich dan voor de tweede maal aan te slui-
ten bij een rondleiding, ditmaal naar de
crypte onder de kerk. 
Na de rondleiding keert ze terug. Maar er
is iets veranderd. De organist speelt als ze
de ruimte binnenloopt en ineens reali-
seert ze zich hoe de afdaling in de grot
haar heeft aangegrepen. Ze is geen toe-
riste meer. In haar eigen woorden: “De
prachtige klanken lijken dwars door de
stenen en mijzelf heen te vibreren. Alsof
ik de dingen niet meer alleen met mijn
ogen en mijn verstand opneem; in plaats
daarvan beweeg ik me voort op gevoel.
Voor het eerst in mijn leven heb ik de ge-
waarwording te functioneren als een
stemvork of een wichelroede. Ik ben me
bewust van iets dat geen druk is en ook
geen vibratie of warmte, en toch eigen-
schappen van alle drie lijkt te hebben.
Het straalt uit in alle richtingen vanuit

een plek midden in mijn borstkas. Een
stemvorkeffect dat bij het doorlopen van
de kathedraal op de ene plaats sterker is
dan op de andere. Op het punt waar
schip en dwarsschip elkaar kruisen, voor

een met koorden afgezette altaarruimte,
is de sensatie het meest intens.” 

ZWARTE MADONNA
Mogelijk doelt Jean Bolen op de plek in
het koor, die Louis Charpentier eerder
beschreef als het vertrekpunt voor de
bouw van de kathedraal. De plek waar je
volgens hem het altaar zou verwachten:
tussen de eerste travee van de zuidelijke
kooromgang en de eerste travee van de
noordelijke kooromgang. Dus: tussen het
beroemde, oude, 11e eeuwse raam van
Maria met kind, dat de brand van 1194
overleefde, en de Zwarte Madonna ofwel
Onze-Lieve-Vrouw van de Pilaar, aan de
noordzijde. 
Ook W.F. Veltman besteedt hier flink wat
aandacht aan. Hij zegt: “De eerste Chris-
tenen kenden de geestelijke krachtwer-
kingen van etherisch-geladen plaatsen
nog evengoed als hun heidense voorgan-
gers. Daarom bouwden zij hun kerken en
kapellen op dezelfde plaatsen.” En: “Wie
met een enigszins gevoelige en tegelijk
onbevangen blik dergelijke mysterie-
plaatsen beschouwt, kan het unieke doch
vaak ondefinieerbare van de plek ook nu
nog sterk beleven.”
Het altaar staat echter niet meer waar het
stond. In de tweede helft van 18e eeuw is
het verplaatst. In de ogen van Louis
Charpentier een betreurenswaardige be-
slissing, zoals hij de periode pal voor de
Franse Revolutie een aaneenschakeling
noemt van domme beslissingen en zelfs
vernielingen. “Er is in Chartres meer ver-
nield door kerkelijke ingrepen van bin-
nenuit dan van buitenaf door Hugenoten
en Franse revolutionairen.” 
Maar ook in de huidige staat blijft Chartres
ons verbazen. Niet alleen het gotische
licht, maar vooral ook de wonderlijke
mengeling van Christelijke en voorchris-
telijk symboliek. Een monument van vrije
godsdiensten, zo bestempelde Bres-
hoofdredacteur Dries Langeveld Chartres
in 2002. “Geen prettige omgeving voor
jaloerse goden.”
Het leuke is dat we deze smeltkroes van
tradities ook terugvinden in de wereld

van het labyrint. Want behalve in Chart-
res zijn er nog zoveel meer, en zoveel nog
oudere voorbeelden van labyrinten. 
Op vakantie in Italië slaan we in de zo-
mer van 2003 af op de autoweg Rome-Ge-
nua. De aandrang is moeilijk te weer-
staan een kijkje te nemen bij een
piepklein labyrint. Een van de bekendste
Italiaanse voorbeelden. Een achttienhon-
derd oud exemplaar, gemaakt “om met de
vinger” te volgen. 
Vergeefs zoek ik binnenin de kathedraal,
maar dan blijkt het gegraveerd op een pi-
laar opzij van de ingang. Niemand die er
ook maar een blik op werpt. Het is ondui-
delijk of het de gleuf is of juist de verho-
ging die de weg naar het midden wijst. En
in de loop der eeuwen heeft het regenwa-
ter nog een eigen spoor getrokken. Een
intrigerende puzzel. Maar zodra ik mijn
vinger over de steen laat glijden, staan er
ineens tal van geïnteresseerden over mijn
schouder mee te kijken. 
In Deventer, enkele weken later, stoten
we op een in 1991 door een kunstenaar
aangelegd exemplaar. Een marmeren la-
byrint op de Brink. Om te lopen dit keer.
Maar het is zaterdag. Marktdag. En een
verdwaald visje ligt op het looppad. Even
verderop staat een viskraam. Twee oudere
heren staan geanimeerd pratend in de weg.
Ze kijken verbaasd naar beneden zodra
het woord labyrint valt. Altijd gedacht,
zeggen ze, dat het een kunstwerk was. 

TUINBEURZEN
De reacties van mensen op het labyrint
verschillen enorm. Zoals ook Gernot
Candolini merkte toen hij, na terugkeer
van zijn labyrintenreis, labyrinten begon
te maken; voor vrienden en bekenden, en
later ook voor tuinbeurzen, gemeenten en
scholen. Als het even kan, gaat hij kijken. 
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lippen brandt, stelt hij niet. 
Later ziet hij zelfs de graal in de handen
van jonkvrouwen aan zich voorbij gaan.
Maar de vraag 'wat is dat?' stelt hij ook
nu niet. Terwijl iedereen in het paleis
wacht op degene die juist deze vraag zou
stellen. Het welzijn van het land, van de
koning en van veel anderen hing daarvan
af. Ooit, toen hij nog geen ridder was,
had hij zoveel misplaatste vragen gesteld
dat hij zich inhoudt. Maar nu stelt hij zelfs
de belangrijkste vraag van zijn leven niet.
Het verhaal is diep symbolisch, aldus
pastor en godsdienstpsycholoog Herman
Andriessen. “Eigenlijk staat het voor de
zwervende mens die zijn identiteit moet
vinden en die op zijn tocht, zijn queeste,
de beslissende geestelijke vraag moet
stellen.” En: “Het is een grote kunst om
op de geestelijke weg tot die vraag te ko-
men.” De volgende dag besluit Parsival
de inmiddels toch wel prangende vraag
aan een lansknecht of een bediende te
stellen. Maar hij ziet niemand. Denkend

dat iedereen op jacht is, rijdt hij de brug
over, die op datzelfde moment wordt op-
gehaald. Parsival kan nauwelijks het vege
lijf redden. Boos keert hij zich om, maar
er is niemand op wie hij verhaal kan ha-
len. De brug is gesloten. 

BERGPAS 
Fouten maken hoort bij het leven. In de
woorden van labyrintenbouwer Gernot
Candolini: “Een fout is helemaal geen
doodlopende weg en al helemaal geen
verspilde tijd. Niets leren van fouten, niet
verder gaan, stil blijven staan; dat zijn de
echte vergissingen van het leven. Als ie-
mand mij vraagt; 'Hoe moet je een laby-
rint op de juiste manier lopen?' is mijn
antwoord altijd: 'Er is geen juiste of ver-
keerde manier om door het labyrint heen
te gaan. Zoals je loopt is het goed'.”
Van alle boeken die ik in handen krijg of
gedrukt krijg over het labyrint, is dit toch
de mooiste: Candolini's reis. Misschien
vanwege al zijn vallen en opstaan: zo her-
kenbaar als 21e eeuwse mens. Zie hem
hartje winter de bergpas naar Florence
onderschatten. De auto heeft moeite de
caravan de berg over te trekken. De rem-

men stinken. De stemming is geprikkeld.
Op de achterbank voelt zijn dochtertje
zich niet lekker. En dan is het ook nog
veel te koud voor de tijd van het jaar.
Kortom - alles zit tegen. Op het steilste
stuk van de weg is de benzine ineens op.
Candolini verwijt zichzelf dat hij bij het
laatste benzinestation niet op safe heeft
gespeeld. 
En dan komt de vraag op: waarom doe ik
dit eigenlijk? Waarom al deze moeite een
vage droom na te jagen? Vrienden thuis
verdienen een prachtig salaris, terwijl ik
te krap bij kas met een caravan rondrijd
om labyrinten te bekijken. Het gevoel:
“Ik maak nú rechtsomkeert, ga mijn oude
beroep weer uitoefenen, zoek een huisje,
en ga met mijn gezin rustig elk weekend
uit wandelen. Want ik weet dat ik daar
voldoende bevrediging uit put.” 
De anekdote is prachtig, omdat het zo'n
schitterende illustratie is van het mense-
lijke leven - de crises, de neiging bij de
pakken neer te gaan zitten, de fundamen-
tele twijfel over de gemaakte keuzes,
goed of slecht, vaak tegen de stroom in,
de spijt en het zelfbeklag. 
Het labyrint lijkt daarbij zo'n prachtig
verlossend symbool: Want uiteindelijk
kan een mens in zijn zoektocht niet an-
ders doen dan hij gedaan heeft. Anders
had hij het wel gedaan. Gesymboliseerd
door het pad dat in het labyrint weer naar
buiten lijkt te voeren. Maar vroeg of laat
wacht altijd het midden. 
Voor de laatste keer terug naar Candolini:
“Soms als ik als pelgrim onderweg ben,
probeer ik me in dat vertrouwen te oefe-
nen. Ik loop graag zonder kaart of voor-
kennis. Ik doe de eerste stappen en pro-
beer er ontvankelijk voor te zijn dat de

weg mij zal leiden. Ik weet niet wat de
beste benaming daarvoor is; intuïtie, mijn
innerlijke stem, maar ik weet dat die stem
heel betrouwbaar is. 
“Bij bijna elk kruispunt heeft hij een me-
ning alsof hij het land erachter kent.
Soms, als hij zwijgt, ga ik twijfelen of het
wel slim is om hem te vertrouwen. Ik had
de kaart toch gewoon mee kunnen ne-
men? In een dergelijke situatie neemt
mijn ergernis toe met elke stap die ik
dichter bij de kruising kom. 
“Maar bijna altijd gebeurt er dan het-
zelfde. Als mijn innerlijke stem niet zegt
welke weg de juiste is, stuurt de hemel me
een bode. Er rijdt een boer langs, er rent
een kind een huis uit of een verscholen
bordje geeft me de noodzakelijke infor-
matie. Heel af en toe gebeurt het toch dat
ik helemaal verkeerd loop, maar ook dat
hoort erbij. 
“Desondanks lukt het me niet om dit
kalme vertrouwen lang vol te houden. Er
komt een moment dat ik weer in een an-

dere houding verval - sturen, doen, meer
doen, de dingen dwingen, je invloed laten
gelden, manipuleren, managen, jezelf
verkopen. Als je dat goed kunt, zul je suc-
ces hebben. Zo heb ik dat geleerd, en
plotseling lijk ik weer in de tredmolen te
zitten. Er zijn bodes die mij weer uit die
tredmolen willen halen. Ze staan langs de
kant van de weg, soms kan ik ze zelfs dui-
delijk herkennen. Ik zie dat het bodes
zijn die naar mij toe gezonden zijn, maar
nu kan ik niet, ik heb mijn tijd al inge-
deeld. Ik kan mijn plan niet veranderen
en zo snel ik hen voorbij. Mijn lichaam
en mijn innerlijke stem proberen het te-
gen me te zeggen, maar ik heb nooit ge-
leerd echt naar die twee te luisteren. Mis-
schien heb ik daarom wel het labyrint tot
mijn lievelingsonderwerp gemaakt, de
pelgrimsreis naar Santiago tot mijn groot-
ste droom.”

Bart Hommersen

Voor de gebruikte bronnen in dit artikel, zie
onze website (www.vruchtbareaarde.nl): de
rubriek Uitzicht. En verder natuurlijk de boe-
kenpagina's elders in dit nummer. ■
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Symbolen zijn archetypen. Elke keer dat
je een labyrint loopt, kom je in contact
met dat complexe patroon van energieën.
Daarin zit het geheim en het transforme-
rende aspect van het labyrint.” 

HERBERG IN SPANJE
Vanuit zijn ooghoeken ziet Gernot Cando-
lini zijn dochtertje van twee de weg door
het labyrint volgen. In het midden aange-
komen gaat ze op de steen zitten die daar
ligt, heft haar handen in de lucht en zegt
één woord: 'ik'. 
Op een avond val ik in slaap met de op-
gave van Jean Klein (musicus, arts, le-
raar) in mijn achterhoofd om voor het
slapen gaan alle gedachten, ideeën, pro-
blemen en spanningen op te geven.
Noodzakelijk voor de dood, zegt hij.
Maar nog beter is het om dat nu al tijdens
het leven te zien. Slapen gaan is eigenlijk
een beetje sterven. 
Ik beland in de schemertoestand tussen
wakker zijn en slapen, en schrik even la-
ter weer wakker, met heel scherp een
beeld voor ogen van een labyrint. Haar-
scherpe, verlichte paden met een duide-
lijk middelpunt. Steeds dat midden. En
de weg naar het midden. “Als er al een
doel is in dit leven dan is het: ontdekken
wie we zijn.” 
Het onderwerp krijgt me in zijn greep.
Ook al kan ik er de vinger nog steeds niet
op leggen. In een Engelse boekhandel is
een baliemedewerkster zo vriendelijk
enige boekbeschrijvingen voor me uit te
printen. Dan kijkt ze op en vraagt of ik de
film Labyrinth ken, met David Bowie.
Een film uit mijn jeugd, zegt ze, waar ze

nog altijd graag naar kijkt als ze zich even
niet lekker voelt. Op de antiquarische
boekenmarkt, even verderop, op het Am-
sterdamse Spui, vertelt een kraamhouder
over een klant die altijd alle labyrintboe-
ken kocht. Een oud-cameraman van de
NOS. “Ik zal eens vragen of hij je wil bel-
len.” 
In het tijdschrift Herademing vind ik een
prachtig verhaal van Ricky Rieter (1938),
gastvrouw in Pelgrimshuis Christofoor te
Megen, over het oude Middeleeuwse sin-
nespel Elckerlyc. Het verhaal van een
mens die aan zijn laatste pelgrimstocht
moet beginnen (“daar nemmermeer en is
wederkeeren aen”), en tot de schrikba-
rende ontdekking komt dat hij die tocht
alleen moet maken. Alle mensen die zo-
veel voor hem hebben betekend, kunnen
niet meegaan. En er is niets dat hem nog

houvast biedt: zijn bezittingen niet, zijn
schoonheid, zijn kracht, wijsheid en vijf
zintuigen niet. 
In Oostenrijk heeft Gernot Candolini een
ontmoeting met de pastoor van een klein
protestants kerkje van Allgäu. In zeven
jaar heeft deze de weg van zijn pastorie
naar Santiago in etappes afgelegd, samen
met zijn vrouw. In het koor van het
kerkje ligt nu een nieuw labyrint. Nog
denkt hij geroerd terug aan het wonder-
lijke bordje boven de kassa van een her-
berg in Spanje: 'Geef wat je kan, neem
wat je nodig hebt.' Dan haalt hij een an-
sichtkaart tevoorschijn van een goede
vriend, ook een Santiagoganger, die
schreef: “Je moet de weg vader- en moe-
derziel alleen lopen, en je moet hem in
één stuk lopen.” 

DESORIËNTATIE
Even buiten Ruurlo, in de Gelderse Ach-

terhoek, nabij de weg naar Vorden, ligt
het grootste doolhof van Europa. Oud
vermaak. Als het mijn beurt is naar bin-
nen te gaan, realiseer ik me dat de tegen-
stelling tussen labyrint en doolhof min-
der groot is dan ik dacht. Misschien
omdat het aantal “blinde muren” beperkt
is? Verbaasd ben ik ook dat ik me na een
paar verkeerde beslissingen zo gedes-
oriënteerd voel. Er is zelfs een moment
dat ik even niet meer weet waar ik me in
het doolhof bevind. 
Het gevoel van desoriëntatie is een terug-
kerend element in pelgrimsverhalen.
Zelfs in het labyrint van de kathedraal
van Ely (Cambridge) raakte de Ameri-
kaanse psychoanalist Joseph Henderson
gedesoriënteerd. En dat terwijl je in een
labyrint eigenlijk niet kunt verdwalen. Er
is ten slotte maar één weg. Zijn verkla-

ring: de kronkelende weg heeft altijd het-
zelfde effect. “Het verstoort de redelijke,
bewuste oriëntatie van de mens; al lo-
pende raakt de mens verward en symbo-
lisch de weg kwijt.” 
Dat is ook de ervaring van pelgrims, zegt
pastor en godsdienstpsycholoog Herman
Andriessen. “De pelgrimsweg werpt ons
uit onze vertrouwde wereld, uit onze ge-
woonten, uit het vaste stramien waarin
we wisten wat te doen en te laten.”

GRAALVERHALEN
Uit de openbare bibliotheek haal ik twee
versies van Parsival - het graalverhaal van
Chrestien de Troyes. Ook een labyrin-
tisch verhaal: de held die op een gegeven
moment zo dicht bij zijn doel is, maar na-
laat de cruciale vraag te stellen. Hij komt
de graalburcht binnen, ziet een rode
druppel opwellen uit de punt van de hei-
lige lans, maar de vraag die hem op de

“Wapen u met goed garen,

vastgeknoopt bij de ingang,

wikkel het af en vind 

de weg terug uit de kern, 

liefdes eiland.” 

(Willem van Toorn)

“Hoe komt dit web 

van draden hier. En was dit

wel mijn pad? 

Irrgarten. Dooltuin. Wie jou

zoekt wordt gek.” 

(Willem van Toorn)

GRAVURE VAN HIERONYMUS COCK, CA 1510-1570.
MÜNCHEN, STAATLICHE GRAPHISCHE SAMMLUNG

De grote Duitse labyrintkenner Hermann Kern noemde het labyrint ooit een “te groot” symbool voor

individuele kunstenaars. Maar hij kende het werk van de Deense kunstenaar Soren Hede (1936-2003)

nog niet, die een ongelooflijk enthousiasme aan de dag legde voor het labyrint en prachtig werk

heeft nagelaten. 

Parsival, ridder van de Ronde Tafel, ziet de

Heilige Graal voor de eerste keer langskomen,

en verzuimt de cruciale vraag te stellen. 
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lippen brandt, stelt hij niet. 
Later ziet hij zelfs de graal in de handen
van jonkvrouwen aan zich voorbij gaan.
Maar de vraag 'wat is dat?' stelt hij ook
nu niet. Terwijl iedereen in het paleis
wacht op degene die juist deze vraag zou
stellen. Het welzijn van het land, van de
koning en van veel anderen hing daarvan
af. Ooit, toen hij nog geen ridder was,
had hij zoveel misplaatste vragen gesteld
dat hij zich inhoudt. Maar nu stelt hij zelfs
de belangrijkste vraag van zijn leven niet.
Het verhaal is diep symbolisch, aldus
pastor en godsdienstpsycholoog Herman
Andriessen. “Eigenlijk staat het voor de
zwervende mens die zijn identiteit moet
vinden en die op zijn tocht, zijn queeste,
de beslissende geestelijke vraag moet
stellen.” En: “Het is een grote kunst om
op de geestelijke weg tot die vraag te ko-
men.” De volgende dag besluit Parsival
de inmiddels toch wel prangende vraag
aan een lansknecht of een bediende te
stellen. Maar hij ziet niemand. Denkend

dat iedereen op jacht is, rijdt hij de brug
over, die op datzelfde moment wordt op-
gehaald. Parsival kan nauwelijks het vege
lijf redden. Boos keert hij zich om, maar
er is niemand op wie hij verhaal kan ha-
len. De brug is gesloten. 

BERGPAS 
Fouten maken hoort bij het leven. In de
woorden van labyrintenbouwer Gernot
Candolini: “Een fout is helemaal geen
doodlopende weg en al helemaal geen
verspilde tijd. Niets leren van fouten, niet
verder gaan, stil blijven staan; dat zijn de
echte vergissingen van het leven. Als ie-
mand mij vraagt; 'Hoe moet je een laby-
rint op de juiste manier lopen?' is mijn
antwoord altijd: 'Er is geen juiste of ver-
keerde manier om door het labyrint heen
te gaan. Zoals je loopt is het goed'.”
Van alle boeken die ik in handen krijg of
gedrukt krijg over het labyrint, is dit toch
de mooiste: Candolini's reis. Misschien
vanwege al zijn vallen en opstaan: zo her-
kenbaar als 21e eeuwse mens. Zie hem
hartje winter de bergpas naar Florence
onderschatten. De auto heeft moeite de
caravan de berg over te trekken. De rem-

men stinken. De stemming is geprikkeld.
Op de achterbank voelt zijn dochtertje
zich niet lekker. En dan is het ook nog
veel te koud voor de tijd van het jaar.
Kortom - alles zit tegen. Op het steilste
stuk van de weg is de benzine ineens op.
Candolini verwijt zichzelf dat hij bij het
laatste benzinestation niet op safe heeft
gespeeld. 
En dan komt de vraag op: waarom doe ik
dit eigenlijk? Waarom al deze moeite een
vage droom na te jagen? Vrienden thuis
verdienen een prachtig salaris, terwijl ik
te krap bij kas met een caravan rondrijd
om labyrinten te bekijken. Het gevoel:
“Ik maak nú rechtsomkeert, ga mijn oude
beroep weer uitoefenen, zoek een huisje,
en ga met mijn gezin rustig elk weekend
uit wandelen. Want ik weet dat ik daar
voldoende bevrediging uit put.” 
De anekdote is prachtig, omdat het zo'n
schitterende illustratie is van het mense-
lijke leven - de crises, de neiging bij de
pakken neer te gaan zitten, de fundamen-
tele twijfel over de gemaakte keuzes,
goed of slecht, vaak tegen de stroom in,
de spijt en het zelfbeklag. 
Het labyrint lijkt daarbij zo'n prachtig
verlossend symbool: Want uiteindelijk
kan een mens in zijn zoektocht niet an-
ders doen dan hij gedaan heeft. Anders
had hij het wel gedaan. Gesymboliseerd
door het pad dat in het labyrint weer naar
buiten lijkt te voeren. Maar vroeg of laat
wacht altijd het midden. 
Voor de laatste keer terug naar Candolini:
“Soms als ik als pelgrim onderweg ben,
probeer ik me in dat vertrouwen te oefe-
nen. Ik loop graag zonder kaart of voor-
kennis. Ik doe de eerste stappen en pro-
beer er ontvankelijk voor te zijn dat de

weg mij zal leiden. Ik weet niet wat de
beste benaming daarvoor is; intuïtie, mijn
innerlijke stem, maar ik weet dat die stem
heel betrouwbaar is. 
“Bij bijna elk kruispunt heeft hij een me-
ning alsof hij het land erachter kent.
Soms, als hij zwijgt, ga ik twijfelen of het
wel slim is om hem te vertrouwen. Ik had
de kaart toch gewoon mee kunnen ne-
men? In een dergelijke situatie neemt
mijn ergernis toe met elke stap die ik
dichter bij de kruising kom. 
“Maar bijna altijd gebeurt er dan het-
zelfde. Als mijn innerlijke stem niet zegt
welke weg de juiste is, stuurt de hemel me
een bode. Er rijdt een boer langs, er rent
een kind een huis uit of een verscholen
bordje geeft me de noodzakelijke infor-
matie. Heel af en toe gebeurt het toch dat
ik helemaal verkeerd loop, maar ook dat
hoort erbij. 
“Desondanks lukt het me niet om dit
kalme vertrouwen lang vol te houden. Er
komt een moment dat ik weer in een an-

dere houding verval - sturen, doen, meer
doen, de dingen dwingen, je invloed laten
gelden, manipuleren, managen, jezelf
verkopen. Als je dat goed kunt, zul je suc-
ces hebben. Zo heb ik dat geleerd, en
plotseling lijk ik weer in de tredmolen te
zitten. Er zijn bodes die mij weer uit die
tredmolen willen halen. Ze staan langs de
kant van de weg, soms kan ik ze zelfs dui-
delijk herkennen. Ik zie dat het bodes
zijn die naar mij toe gezonden zijn, maar
nu kan ik niet, ik heb mijn tijd al inge-
deeld. Ik kan mijn plan niet veranderen
en zo snel ik hen voorbij. Mijn lichaam
en mijn innerlijke stem proberen het te-
gen me te zeggen, maar ik heb nooit ge-
leerd echt naar die twee te luisteren. Mis-
schien heb ik daarom wel het labyrint tot
mijn lievelingsonderwerp gemaakt, de
pelgrimsreis naar Santiago tot mijn groot-
ste droom.”

Bart Hommersen

Voor de gebruikte bronnen in dit artikel, zie
onze website (www.vruchtbareaarde.nl): de
rubriek Uitzicht. En verder natuurlijk de boe-
kenpagina's elders in dit nummer. ■
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Het raadsel van het labyrint

Symbolen zijn archetypen. Elke keer dat
je een labyrint loopt, kom je in contact
met dat complexe patroon van energieën.
Daarin zit het geheim en het transforme-
rende aspect van het labyrint.” 

HERBERG IN SPANJE
Vanuit zijn ooghoeken ziet Gernot Cando-
lini zijn dochtertje van twee de weg door
het labyrint volgen. In het midden aange-
komen gaat ze op de steen zitten die daar
ligt, heft haar handen in de lucht en zegt
één woord: 'ik'. 
Op een avond val ik in slaap met de op-
gave van Jean Klein (musicus, arts, le-
raar) in mijn achterhoofd om voor het
slapen gaan alle gedachten, ideeën, pro-
blemen en spanningen op te geven.
Noodzakelijk voor de dood, zegt hij.
Maar nog beter is het om dat nu al tijdens
het leven te zien. Slapen gaan is eigenlijk
een beetje sterven. 
Ik beland in de schemertoestand tussen
wakker zijn en slapen, en schrik even la-
ter weer wakker, met heel scherp een
beeld voor ogen van een labyrint. Haar-
scherpe, verlichte paden met een duide-
lijk middelpunt. Steeds dat midden. En
de weg naar het midden. “Als er al een
doel is in dit leven dan is het: ontdekken
wie we zijn.” 
Het onderwerp krijgt me in zijn greep.
Ook al kan ik er de vinger nog steeds niet
op leggen. In een Engelse boekhandel is
een baliemedewerkster zo vriendelijk
enige boekbeschrijvingen voor me uit te
printen. Dan kijkt ze op en vraagt of ik de
film Labyrinth ken, met David Bowie.
Een film uit mijn jeugd, zegt ze, waar ze

nog altijd graag naar kijkt als ze zich even
niet lekker voelt. Op de antiquarische
boekenmarkt, even verderop, op het Am-
sterdamse Spui, vertelt een kraamhouder
over een klant die altijd alle labyrintboe-
ken kocht. Een oud-cameraman van de
NOS. “Ik zal eens vragen of hij je wil bel-
len.” 
In het tijdschrift Herademing vind ik een
prachtig verhaal van Ricky Rieter (1938),
gastvrouw in Pelgrimshuis Christofoor te
Megen, over het oude Middeleeuwse sin-
nespel Elckerlyc. Het verhaal van een
mens die aan zijn laatste pelgrimstocht
moet beginnen (“daar nemmermeer en is
wederkeeren aen”), en tot de schrikba-
rende ontdekking komt dat hij die tocht
alleen moet maken. Alle mensen die zo-
veel voor hem hebben betekend, kunnen
niet meegaan. En er is niets dat hem nog

houvast biedt: zijn bezittingen niet, zijn
schoonheid, zijn kracht, wijsheid en vijf
zintuigen niet. 
In Oostenrijk heeft Gernot Candolini een
ontmoeting met de pastoor van een klein
protestants kerkje van Allgäu. In zeven
jaar heeft deze de weg van zijn pastorie
naar Santiago in etappes afgelegd, samen
met zijn vrouw. In het koor van het
kerkje ligt nu een nieuw labyrint. Nog
denkt hij geroerd terug aan het wonder-
lijke bordje boven de kassa van een her-
berg in Spanje: 'Geef wat je kan, neem
wat je nodig hebt.' Dan haalt hij een an-
sichtkaart tevoorschijn van een goede
vriend, ook een Santiagoganger, die
schreef: “Je moet de weg vader- en moe-
derziel alleen lopen, en je moet hem in
één stuk lopen.” 

DESORIËNTATIE
Even buiten Ruurlo, in de Gelderse Ach-

terhoek, nabij de weg naar Vorden, ligt
het grootste doolhof van Europa. Oud
vermaak. Als het mijn beurt is naar bin-
nen te gaan, realiseer ik me dat de tegen-
stelling tussen labyrint en doolhof min-
der groot is dan ik dacht. Misschien
omdat het aantal “blinde muren” beperkt
is? Verbaasd ben ik ook dat ik me na een
paar verkeerde beslissingen zo gedes-
oriënteerd voel. Er is zelfs een moment
dat ik even niet meer weet waar ik me in
het doolhof bevind. 
Het gevoel van desoriëntatie is een terug-
kerend element in pelgrimsverhalen.
Zelfs in het labyrint van de kathedraal
van Ely (Cambridge) raakte de Ameri-
kaanse psychoanalist Joseph Henderson
gedesoriënteerd. En dat terwijl je in een
labyrint eigenlijk niet kunt verdwalen. Er
is ten slotte maar één weg. Zijn verkla-

ring: de kronkelende weg heeft altijd het-
zelfde effect. “Het verstoort de redelijke,
bewuste oriëntatie van de mens; al lo-
pende raakt de mens verward en symbo-
lisch de weg kwijt.” 
Dat is ook de ervaring van pelgrims, zegt
pastor en godsdienstpsycholoog Herman
Andriessen. “De pelgrimsweg werpt ons
uit onze vertrouwde wereld, uit onze ge-
woonten, uit het vaste stramien waarin
we wisten wat te doen en te laten.”

GRAALVERHALEN
Uit de openbare bibliotheek haal ik twee
versies van Parsival - het graalverhaal van
Chrestien de Troyes. Ook een labyrin-
tisch verhaal: de held die op een gegeven
moment zo dicht bij zijn doel is, maar na-
laat de cruciale vraag te stellen. Hij komt
de graalburcht binnen, ziet een rode
druppel opwellen uit de punt van de hei-
lige lans, maar de vraag die hem op de

“Wapen u met goed garen,

vastgeknoopt bij de ingang,

wikkel het af en vind 

de weg terug uit de kern, 

liefdes eiland.” 

(Willem van Toorn)

“Hoe komt dit web 

van draden hier. En was dit

wel mijn pad? 

Irrgarten. Dooltuin. Wie jou

zoekt wordt gek.” 

(Willem van Toorn)

GRAVURE VAN HIERONYMUS COCK, CA 1510-1570.
MÜNCHEN, STAATLICHE GRAPHISCHE SAMMLUNG

De grote Duitse labyrintkenner Hermann Kern noemde het labyrint ooit een “te groot” symbool voor

individuele kunstenaars. Maar hij kende het werk van de Deense kunstenaar Soren Hede (1936-2003)

nog niet, die een ongelooflijk enthousiasme aan de dag legde voor het labyrint en prachtig werk

heeft nagelaten. 

Parsival, ridder van de Ronde Tafel, ziet de

Heilige Graal voor de eerste keer langskomen,

en verzuimt de cruciale vraag te stellen. 
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de tegels, en schuin ingelegd, met daarop een vergul-
de metalen knop. Alleen op 21 juni valt er een lichts-
traal op. Meestal toegeschreven aan een gril van een
van de bouwers. Is het symbolisch bedoeld? 

“Energetisch gezien is 21 juni een belangrijke dag,
in Chartres in feite de dag. De tegel geeft een be-
langrijk moment op die 21e juni aan: een zonne-
straal valt naar binnen op het moment dat de zon
op zijn hoogste punt staat. Het moment dat de
zonne-energie op zijn krachtigst is. Het mooie van
Chartres is de verbinding tussen het mannelijke en
het vrouwelijke. Het rationeel-geometrische is hier
zo prachtig geïntegreerd met het gevoelsmatige,
energetische aspect. Een verbinding die je terug-
vindt in de geometrie: in de pilaren bijvoorbeeld die
om en om rond en vierkant zijn, en in de verhou-
ding van één tot twee van het koor.  Daar heb je
weer dat yin-yang-principe: de twee als het getal
van de maan; de één als het getal van de zon. Zon
en maan die samen de drie-eenheid geven - het
vrouwelijke en het mannelijke principe samenko-
mend in de heilige drie-eenheid. De kathedraal zit
vol van die wetmatigheden en symboliek.”

ONZE LIEVE VROUWE 
De Franse Chartres-auteur Louis Charpentier situ-
eert het oude krachtcentrum van Chartres,
waaromheen de kathedraal zou zijn gebouwd, tus-
sen het 12e eeuwse raam van Maria met kind
(Notre dame de la Belle Verrière) en Chartres' oud-
ste Mariabeeld (Notre-Dame du Pillier, Onze-
Lieve-Vrouwe-van-de-Pilaar). 

“Daarin heeft hij volgens mij gelijk. Die krachtplek
is het acupunctuurpunt. Gevoelsmatig is het alsof
er een soort concentrische cirkels omheen liggen
en de kracht vandaar uitstraalt naar buiten. Verge-
lijk het met een druppel die je in het water laat val-
len. Overigens zijn er meer energieplekken; net als
in andere oude heiligdommen. Het labyrint is zo'n
plek. Allemaal hebben ze hun eigen structuur, en
resoneren ze met die ene energie - want één plek is
en blijft altijd de hoofdplek. Vaak verbonden met
een aards fenomeen: een dieper in de aarde gelegen

kristalstructuur bijvoorbeeld of een bron. Van origine
meestal de plaats waar in de oude christelijke kerken
het hoofdaltaar werd geplaatst, of zoals in Egypte het
godenbeeld. In Chartres klopt dit alleen niet meer,
omdat het altaar in de 17e eeuw is verplaatst.” 

Is de kracht van zo'n punt nog even sterk als in
voorchristelijke tijden?

“Nee, die is zeer veel minder geworden. Het gaat ten
slotte om een energie die onderhouden moet worden.
Veel gevoel voor dat soort dingen is door het eeu-
wenlange patriarchale denken weggedrukt en ver-
dwenen. De energie trekt zich dan als het ware te-
rug. En dat betekent dat de uitstraling niet meer te
vergelijken is met vroeger. Daarom is het zo belang-
rijk om acupunctuurpunten weer te activeren. Niet
alleen in Chartres. Ook op andere plekken worden
initiatieven in die richting ondernomen. Op een
centrale plek in Mexico bijvoorbeeld hebben Maya-
afstammelingen onlangs een ceremonie uitgevoerd
om de oude Mayatempels te heractiveren - in een
poging de energie ook daar weer op te wekken. 
“Altijd als ik op reis ga probeer ik mijn steentje in dat
opzicht bij te dragen: in een poging de oude energie
weer te laten stromen. Een in balans brengen van het
mannelijke en het vrouwelijke aspect. Gelukkig, zo
kun je zeggen, is het mannelijk aspect van oude mo-
numenten vaak behouden gebleven. Je vindt het te-
rug in de vorm, structuur en geometrische verhoudin-
gen van bijvoorbeeld de kathedraal van Chartres. 
“Dat mannelijke aspect is er vaak nog wel. Maar
het is zo jammer dat het gevoelsmatig, stromende
element verloren is gegaan. Dat krijgen we nu ge-
lukkig weer terug; dat maken we weer vrij. Dit is de
tijd om het evenwicht in die oude tempels te her-
stellen - en wel door het gevoelsmatige stuk er weer
bij te betrekken. De energie mag weer gaan stromen.”

De kathedraal van Chartres is een Notre Dame, een
aan Maria gewijde kathedraal; vóór de komst van
de Christenen een aan Moedergodin, Isis, Demeter
of Bélissima gewijde plek. Net als bijvoorbeeld de
Dom van Siena op een tempel is gebouwd die was
gewijd aan Minerva. Wat is nu precies de betekenis
van dit soort vrouwelijke plaatsen voor onze tijd? 

"Ze verwijzen naar de vrouwelijke energie; in het
Christendom vertegenwoordigd door Maria, moe-
der van Christus, maar nog duidelijker door Maria
Magdalena. We zitten nog altijd erg vast in het pa-
triarchale denken. Daarmee is het oude evenwicht
doorbroken tussen het vrouwelijke en het manne-
lijke principe - het yin-yang-evenwicht, zoals dat
tientallen eeuwen is beleefd. De tegenstelling tussen
beide aspecten is vooral heel erg zwart wit gemaakt.
“De hemel werd afgeschilderd als positief, de woon-
plaats van God; en de onderwereld als negatief,
duister en donker - de hel, het vagevuur. Daar huisde
de duivel: Satan, het zwarte. Het oude verband is uit
elkaar getrokken. Maar wat weggeduwd werd, was
tegelijkertijd ook de woonplaats van de Godin, waar
oude religies nog een sterke binding mee hadden.
In de oude Griekse en Egyptische tijd speelde het
vrouwelijke element zelfs een heel belangrijke rol. 
“Het wegdrukken van het vrouwelijke element vind
je ook terug in de christelijke legende van Sins Joris
en de Draak. De draak als de bewaker van de on-A
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INTERVIEW

EERHERSTEL VOOR
DE NOTRE-DAME

Geen tempel in het oude Griekenland was belangrijker dan de

tempel gewijd aan de godin van de wijsheid, Pallas Athene.

Zoals in het Egyptische denken de godin Isis minstens zo

belangrijk werd gevonden als haar mannelijke tegenhanger

Osiris. De ommekeer kwam in de vierde eeuw na Christus toen

het officiële Christendom Maria, als vertegenwoordigster van

het vrouwelijke element, naar de achtergrond verwees. 

Arthur van Steen, holistisch therapeut in Beneden-Leeuwen,

ziet het begin van de 21e eeuw als een tijd waarin het even-

wicht kan worden hersteld. In 2003 leidde hij een reis naar

Chartres - voor hem een van de grote voorbeelden van een

balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke. 

zijn tegenhangers. Maar dat is een polariteit die je
op energieniveau moet zoeken. Net als zoveel an-
dere oude monumenten werden kathedralen op
energiepunten gebouwd: de acupunctuurpunten
van de aarde. De kathedraal van Chartres staat op
een positieve, al door de Kelten vereerde plek; zo-
als de kathedraal van Amiens op een negatieve plek
is gebouwd. 
“Een ander voorbeeld is de tempel van Karnac in
Egypte, met een hele positieve energie; terwijl de
tempel van Luxor een hele negatieve energie kent.
Die verschillen zul je altijd weer tegenkomen. Ook
in de kathedralenbouw. Om het evenwicht te bewa-
ren, zou je kunnen zeggen. Als de ene kathedraal
op een positieve plek staat, staat de ander op een
negatieve plek.” 

Maar 'positief' dan waarschijnlijk niet opgevat als
zijnde 'goed' voor de mens en 'negatief' als zijnde
slecht. Is het vergelijkbaar met elektriciteit, waarin
een deeltje een negatieve of een positieve lading
kan hebben? 

“Eigenlijk moet je het gewoon zien als het aloude
yin-yang-principe dat je overal en altijd weer tegen-
komt:  vrouwelijk en mannelijk, negatief en posi-
tief. De positieve heiligdommen zijn de zonnetem-
pels, ze verwijzen naar de bovenwereld, naar de
zonne-energie; terwijl de maantempels de onder-
wereld vertegenwoordigen, het verborgene, de
draak, de maan - de vrouwelijke energie.” 

In het zuidelijke dwarsschip van de kathedraal van
Chartres ligt een tegel die in elke Chartresgids wordt
genoemd. Net iets witter van kleur dan de omliggen-

De kathedraal van Chartres is noordoostelijk
georiënteerd; vijf graden noordelijker dan het zons-
opgangspunt bij de zonnewende. Dezelfde richting
als sommige voorchristelijke bouwwerken in
Engeland. De kathedraal van Amiens is
georiënteerd op de zonsopgang van 21 december.
Valt daar iets over te zeggen?

“Midzomer en midwinter zijn elkaars tegenpolen,
maar ook de kathedralen van Chartres en Amiens

Met de herwaardering voor Maria mag ook de onderwereld terugkomen.
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de tegels, en schuin ingelegd, met daarop een vergul-
de metalen knop. Alleen op 21 juni valt er een lichts-
traal op. Meestal toegeschreven aan een gril van een
van de bouwers. Is het symbolisch bedoeld? 

“Energetisch gezien is 21 juni een belangrijke dag,
in Chartres in feite de dag. De tegel geeft een be-
langrijk moment op die 21e juni aan: een zonne-
straal valt naar binnen op het moment dat de zon
op zijn hoogste punt staat. Het moment dat de
zonne-energie op zijn krachtigst is. Het mooie van
Chartres is de verbinding tussen het mannelijke en
het vrouwelijke. Het rationeel-geometrische is hier
zo prachtig geïntegreerd met het gevoelsmatige,
energetische aspect. Een verbinding die je terug-
vindt in de geometrie: in de pilaren bijvoorbeeld die
om en om rond en vierkant zijn, en in de verhou-
ding van één tot twee van het koor.  Daar heb je
weer dat yin-yang-principe: de twee als het getal
van de maan; de één als het getal van de zon. Zon
en maan die samen de drie-eenheid geven - het
vrouwelijke en het mannelijke principe samenko-
mend in de heilige drie-eenheid. De kathedraal zit
vol van die wetmatigheden en symboliek.”

ONZE LIEVE VROUWE 
De Franse Chartres-auteur Louis Charpentier situ-
eert het oude krachtcentrum van Chartres,
waaromheen de kathedraal zou zijn gebouwd, tus-
sen het 12e eeuwse raam van Maria met kind
(Notre dame de la Belle Verrière) en Chartres' oud-
ste Mariabeeld (Notre-Dame du Pillier, Onze-
Lieve-Vrouwe-van-de-Pilaar). 

“Daarin heeft hij volgens mij gelijk. Die krachtplek
is het acupunctuurpunt. Gevoelsmatig is het alsof
er een soort concentrische cirkels omheen liggen
en de kracht vandaar uitstraalt naar buiten. Verge-
lijk het met een druppel die je in het water laat val-
len. Overigens zijn er meer energieplekken; net als
in andere oude heiligdommen. Het labyrint is zo'n
plek. Allemaal hebben ze hun eigen structuur, en
resoneren ze met die ene energie - want één plek is
en blijft altijd de hoofdplek. Vaak verbonden met
een aards fenomeen: een dieper in de aarde gelegen

kristalstructuur bijvoorbeeld of een bron. Van origine
meestal de plaats waar in de oude christelijke kerken
het hoofdaltaar werd geplaatst, of zoals in Egypte het
godenbeeld. In Chartres klopt dit alleen niet meer,
omdat het altaar in de 17e eeuw is verplaatst.” 

Is de kracht van zo'n punt nog even sterk als in
voorchristelijke tijden?

“Nee, die is zeer veel minder geworden. Het gaat ten
slotte om een energie die onderhouden moet worden.
Veel gevoel voor dat soort dingen is door het eeu-
wenlange patriarchale denken weggedrukt en ver-
dwenen. De energie trekt zich dan als het ware te-
rug. En dat betekent dat de uitstraling niet meer te
vergelijken is met vroeger. Daarom is het zo belang-
rijk om acupunctuurpunten weer te activeren. Niet
alleen in Chartres. Ook op andere plekken worden
initiatieven in die richting ondernomen. Op een
centrale plek in Mexico bijvoorbeeld hebben Maya-
afstammelingen onlangs een ceremonie uitgevoerd
om de oude Mayatempels te heractiveren - in een
poging de energie ook daar weer op te wekken. 
“Altijd als ik op reis ga probeer ik mijn steentje in dat
opzicht bij te dragen: in een poging de oude energie
weer te laten stromen. Een in balans brengen van het
mannelijke en het vrouwelijke aspect. Gelukkig, zo
kun je zeggen, is het mannelijk aspect van oude mo-
numenten vaak behouden gebleven. Je vindt het te-
rug in de vorm, structuur en geometrische verhoudin-
gen van bijvoorbeeld de kathedraal van Chartres. 
“Dat mannelijke aspect is er vaak nog wel. Maar
het is zo jammer dat het gevoelsmatig, stromende
element verloren is gegaan. Dat krijgen we nu ge-
lukkig weer terug; dat maken we weer vrij. Dit is de
tijd om het evenwicht in die oude tempels te her-
stellen - en wel door het gevoelsmatige stuk er weer
bij te betrekken. De energie mag weer gaan stromen.”

De kathedraal van Chartres is een Notre Dame, een
aan Maria gewijde kathedraal; vóór de komst van
de Christenen een aan Moedergodin, Isis, Demeter
of Bélissima gewijde plek. Net als bijvoorbeeld de
Dom van Siena op een tempel is gebouwd die was
gewijd aan Minerva. Wat is nu precies de betekenis
van dit soort vrouwelijke plaatsen voor onze tijd? 

"Ze verwijzen naar de vrouwelijke energie; in het
Christendom vertegenwoordigd door Maria, moe-
der van Christus, maar nog duidelijker door Maria
Magdalena. We zitten nog altijd erg vast in het pa-
triarchale denken. Daarmee is het oude evenwicht
doorbroken tussen het vrouwelijke en het manne-
lijke principe - het yin-yang-evenwicht, zoals dat
tientallen eeuwen is beleefd. De tegenstelling tussen
beide aspecten is vooral heel erg zwart wit gemaakt.
“De hemel werd afgeschilderd als positief, de woon-
plaats van God; en de onderwereld als negatief,
duister en donker - de hel, het vagevuur. Daar huisde
de duivel: Satan, het zwarte. Het oude verband is uit
elkaar getrokken. Maar wat weggeduwd werd, was
tegelijkertijd ook de woonplaats van de Godin, waar
oude religies nog een sterke binding mee hadden.
In de oude Griekse en Egyptische tijd speelde het
vrouwelijke element zelfs een heel belangrijke rol. 
“Het wegdrukken van het vrouwelijke element vind
je ook terug in de christelijke legende van Sins Joris
en de Draak. De draak als de bewaker van de on-A
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zijn tegenhangers. Maar dat is een polariteit die je
op energieniveau moet zoeken. Net als zoveel an-
dere oude monumenten werden kathedralen op
energiepunten gebouwd: de acupunctuurpunten
van de aarde. De kathedraal van Chartres staat op
een positieve, al door de Kelten vereerde plek; zo-
als de kathedraal van Amiens op een negatieve plek
is gebouwd. 
“Een ander voorbeeld is de tempel van Karnac in
Egypte, met een hele positieve energie; terwijl de
tempel van Luxor een hele negatieve energie kent.
Die verschillen zul je altijd weer tegenkomen. Ook
in de kathedralenbouw. Om het evenwicht te bewa-
ren, zou je kunnen zeggen. Als de ene kathedraal
op een positieve plek staat, staat de ander op een
negatieve plek.” 

Maar 'positief' dan waarschijnlijk niet opgevat als
zijnde 'goed' voor de mens en 'negatief' als zijnde
slecht. Is het vergelijkbaar met elektriciteit, waarin
een deeltje een negatieve of een positieve lading
kan hebben? 

“Eigenlijk moet je het gewoon zien als het aloude
yin-yang-principe dat je overal en altijd weer tegen-
komt:  vrouwelijk en mannelijk, negatief en posi-
tief. De positieve heiligdommen zijn de zonnetem-
pels, ze verwijzen naar de bovenwereld, naar de
zonne-energie; terwijl de maantempels de onder-
wereld vertegenwoordigen, het verborgene, de
draak, de maan - de vrouwelijke energie.” 

In het zuidelijke dwarsschip van de kathedraal van
Chartres ligt een tegel die in elke Chartresgids wordt
genoemd. Net iets witter van kleur dan de omliggen-

De kathedraal van Chartres is noordoostelijk
georiënteerd; vijf graden noordelijker dan het zons-
opgangspunt bij de zonnewende. Dezelfde richting
als sommige voorchristelijke bouwwerken in
Engeland. De kathedraal van Amiens is
georiënteerd op de zonsopgang van 21 december.
Valt daar iets over te zeggen?

“Midzomer en midwinter zijn elkaars tegenpolen,
maar ook de kathedralen van Chartres en Amiens
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“Het lopen van het labyrint is inderdaad een naar je gevoel toegaan.”

INTERVIEW

doolhof is een mens een dolende ziel. Het labyrint
geeft de levensweg aan, waarbij je niet bang moet
zijn om de moeilijkheden die je tegenkomt te over-
winnen. En waarbij je altijd kunt terugvallen op je
gevoel. Je vindt dit hele thema ook terug in het be-
kende verhaal over het labyrint van Knossos - hoe-
wel dat geen labyrint was maar een doolhof. Na zijn
gevecht met de minotaur in het centrum had The-
seus de draad van Ariadne nodig om de weg terug te
vinden. Anders gezegd: je hebt de vrouwelijke ener-
gie nodig om je weg in het leven te kunnen vinden.” 

De Oostenrijkse labyrintenvorser Gernot
Candolini zegt dat Theseus zonder de draad van
Ariadne vast en zeker naar zijn volgende
heldendaad was gesneld. De draad van Ariadne
stelt hem in staat om de opgedane inzichten te
verbinden met de eigen voordeur, het gezin, de
vrienden en de taken die wachten. 

“Jazeker. Je moet terug, de gevonden inzichten
moeten worden geïntegreerd in het dagelijkse le-
ven. De zoektocht van Theseus is de confrontatie
met het beest in zichzelf. Wat hij aangaat is de strijd
met zijn eigen bestialiteit, emoties, haat en jaloezie.
En vervolgens vindt hij de weg terug met behulp
van de draad van Ariadne. De weg van het gevoel.
Daar heb je weer dat stukje vrouwelijke energie
waar het christelijke geloof zo bang voor is. Hoewel
men niet zozeer bang is voor het gevoel, maar voor
het emotionele aspect. De queeste van Theseus is
het onder ogen zien van de emotionele stukken in
onszelf. Wat dan overblijft is gevoel; alleen nog
maar gevoel. En dat gevoel wijst ons de weg terug.
Dat is de pure, mooie vrouwelijke energie. De
draad van Ariadne.” 

CHARTRES
Je kent een enorme meerwaarde toe aan het
lopen van een labyrint op momenten dat de
energie sterk is. Maar heeft het niet ook op
andere tijden zin om een labyrint te lopen? 

derwereld, die als negatief wordt ervaren - een hel-
ledier. Maar het is niet alleen de hel, het is ook de
onderwereld. En in die onderwereld beleven we onze
keerzijde - onze emotionele kanten, onze angsten. 
“En die onderwereld mogen we niet zomaar wegcij-
feren. Daar zit een belangrijk deel van onszelf: ook
ons gevoel. Het is niet alleen emotie, maar emotie
en gevoel. Onze hele vrouwelijke kant. Men heeft
dat allemaal omgedraaid, door te zeggen: ‘Ja, maar
die onderwereld is emotie, en emotie mag er niet
zijn.’ En daarmee is de onderwereld letterlijk en fi-
guurlijk afgesloten. 
“We zijn te veel naar het yange gegaan: het weten-
schappelijke, het analyserende. Met de herwaarde-
ring voor Maria mag ook de onderwereld terugko-
men - waartegen het christelijk geloof zich zo sterk
heeft afgezet. Dit in ere herstellen van moeder
aarde is heel belangrijk. 
“Chartres is gebouwd op een plek waar ooit een
grot geweest is, met een beeld van een oergodin:
ook weer een moeder met kind, de oermoederener-
gie, de moederaarde-energie. Als overblijfsel daar-
van vind je tegenwoordig in de crypte nog de
zwarte madonna: Notre Dame de Sous-Terre: sous-
terre - dus ondergronds. Zoals de tempels van de
maan in Peru symbolisch gezien altijd ondergronds,
in een grot of ondergronds, waren gebouwd. 
“De kathedraal van Chartres in zijn totaliteit, met
zijn bovenkerk en onderkerk, representeert het sa-
mengaan van beide aspecten. De ene toren van het
Westportaal meet 365 meter, het aantal dagen van het
jaar, een zonnejaar; terwijl de andere 28 meter klei-
ner is: de 28 dagen van de maancyclus. Weer de
zon- en de maancyclus. In Chartres is werkelijk ge-
streefd naar de verbinding tussen boven en beneden.”

LABYRINT
Het lopen van het labyrint staat daarbij voor het
verbinding leggen met het vrouwelijke? 

“Het lopen van het labyrint is inderdaad een naar je
gevoel toegaan. Je vindt dat terug in bepaalde ge-
schriften die zeggen: in het centrum van het laby-
rint vind je de graal. De graal is natuurlijk het vrou-
welijk aspect, het gevoelsstuk - het waterelement.
Gesymboliseerd door de bouw van de kathedraal
van Chartres op een bron. Zoals de kathedraal van
Winchester, in Engeland, op een bron is gebouwd.
Soms loopt hier zelfs de hele crypte onder water.
Vanuit het christelijk geloof gezien is Jezus Chris-
tus het ultieme voorbeeld van de gevoelsmatige
man en de verbinding tussen het rationele en het
emotioneel/gevoelsmatige. Het lopen van het laby-
rint helpt ons bij dat gevoelsstuk terecht te komen.
De graal symboliseert het Christusbewustzijn.” 

In een doolhof kun je verdwalen; een labyrint
kent maar één weg. Hoe zie je dat verschil?
Symboliseert het labyrint de levensweg, de ideale
weg die een mens moet gaan, en waar hij al of
niet vanaf kan dwalen? 

“In een doolhof kun je verdwalen; de vele keuzemo-
gelijkheden van het doolhof geven de zijsporen aan
die een mens op zijn pad tegen kan komen. In het

“Ja, maar het heeft een exponentiële meerwaarde
om het op een datum te lopen waarop de energie op
zijn krachtigst is. Dan kun je er veel meer uithalen.
Vergelijk het met iemand die een gebed opzegt. Of -
indien je kerkelijk bent opgevoed - met het bijwo-
nen van een mis. Op de normale zondagen heeft
zo'n mis duidelijk minder impact dan de mis in de
Kerstnacht. Op feestdagen, of het nou de kerst-
nacht is of Pasen - is de energie in het christelijk ge-
loof nu eenmaal sterker. En dan haal je er ook meer
uit. Daar maak je gebruik van. Zo moet je het zien.
Daar ligt een wezenlijk verschil.”

Maar waarom Chartres, waarom niet Amiens?
“Het is net als in het menselijk lichaam. Ook daar is
de energie continu in beweging. Op een bepaald
moment gaat er veel energie naar het spijsverte-
ringsstelsel, zoals er op een ander bepaald moment
veel energie naar het denken gaat. Dat geldt ook
voor de aarde. De energie fluctueert. Het beste is
het om plekken te bezoeken op het moment dat de
energie er actief is. In Chartres is op dit moment 21
juni de dag. Een paar maanden later of eerder kun
je ook naar Chartres gaan. En ook dan kun je er
heel veel ervaren, maar minder dan op 21 juni. Wel-
licht is dat tien jaar geleden anders geweest. En
over een aantal jaren staat misschien Amiens in the
picture, zoals nu Chartres.”

Bedoel je dat Europees gezien of op
wereldniveau?

“Op wereldniveau. Op wereldniveau staat Chartres
op dit moment erg in de belangstelling. Tientallen
jaren lang hebben we gedacht dat we naar het oos-
ten moesten om spiritueel bezig te zijn. Wagonla-
dingen mensen gingen naar India, Tibet en Nepal.
Maar nu is die energie hier te vinden. Je kunt het al-
lemaal niet los zien van elkaar. In dat grote netwerk
van punten, die wereldwijd allemaal met elkaar in
verbinding staan, is Chartres momenteel een be-
langrijke, verbindende factor.” 

De Amerikaanse psychiater Jean Bolen vertelt in
haar boek Terug naar Avalon over een ervaring
in Chartres - een ervaring die haar het gevoel gaf
dat ze er niet langer als toerist rondliep. 

“Het is in Chartres hetzelfde als op alle spirituele
plekken op aarde, of je nu praat over Stonehenge, de
piramiden of de Incatempels - je moet op de aanwe-
zige energie resoneren. Anders kun je er ook naartoe
gaan, maar dan ga je als toerist. Dat is ook bijzonder.
Maar je ervaart niet wat er te ervaren is. Dat heeft
puur te maken met het afgestemd zijn op de energie
van de plek. Sommige pelgrims hebben die afstem-
ming van nature; anderen hebben daarbij een helper
nodig - die hen helpt om de energie te laten door-
stromen. In Zuid-Amerika zou dat een sjamaan kun-
nen zijn, een intermediair die in staat is anderen mee
te trekken. In andere gevallen een priester, een mon-
nik - in ieder geval iemand die spiritueel gezien een
meerwaarde geeft.”

GESTOLDE MUZIEK
Vele boeken zijn er geschreven over de maatvoe-
ring in de kathedraal van Chartres. Elke pilaar,
elk stukje muur of vloer zou een maat hebben die
in relatie tot andere maten te herleiden is tot de
bekende intervallen uit de West-Europese muziek
- de oktaaf, de terts etc. 

“Dat is zeker iets om bij stil te staan. Energie is een
golfverschijnsel. Denk aan radiogolven, geluidsgol-
ven; aan het in beweging brengen van lucht binnen
orgelbuizen. Muziek is een uitingsvorm van het stro-
men van energie. Zoals ook het stenen boek van
Chartres niets anders is dan een vertaling, een mani-
festatie van de wetmatigheden die zich daarbij voor-
doen. De hele blauwdruk - het basisprincipe van hoe
energie stroomt, vind je terug in de kathedraal van
Chartres.  
“Er valt hier nog zo ontzettend veel aan te ontdek-
ken. Er is zoveel oude kennis in deze monumenten
vastgelegd; zoveel boodschappen waar we nu nog
aan voorbij gaan. Die kennis zijn we allemaal verge-
ten. Als de tijd daar is, kunnen we die kennis terug-
halen. En die tijd is nu weer aan het komen. Daarom
is het zo belangrijk dat we deze monumenten bezoe-
ken, en ons stapje voor stapje te verbinden met de
energie van deze gebouwen. Door deze monumen-
ten te bezoeken, en daar spiritueel bezig te gaan,
kunnen we ons weer verbinden met die oude kennis.”

De Franse Chartres-auteur Louis Charpentier
beschrijft de gotiek als een soort Slapende Schone -
die erop wachtte om gewekt te worden. Een sleutel-
rol was volgens hem weggelegd voor de negen
eerste Tempeliers. Hij is ervan overtuigd dat hun
missie in het Heilige Land niet beperkt is gebleven
tot het beschermen van pelgrims, zoals vaak wordt
gezegd, en dat het niet toevallig was dat ze
gehuisvest waren op de plek van de oude tempel
van koning Salomo. De negen moeten, denkt hij, bij
hun terugkeer in 1128 iets van grote waarde mee
naar Frankrijk hebben genomen. Mogelijk de Ark
van het Verbond met oude bouwkundige inzichten
die teruggaan tot Salomo en verder terug naar deA
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“Het lopen van het labyrint is inderdaad een naar je gevoel toegaan.”

INTERVIEW

doolhof is een mens een dolende ziel. Het labyrint
geeft de levensweg aan, waarbij je niet bang moet
zijn om de moeilijkheden die je tegenkomt te over-
winnen. En waarbij je altijd kunt terugvallen op je
gevoel. Je vindt dit hele thema ook terug in het be-
kende verhaal over het labyrint van Knossos - hoe-
wel dat geen labyrint was maar een doolhof. Na zijn
gevecht met de minotaur in het centrum had The-
seus de draad van Ariadne nodig om de weg terug te
vinden. Anders gezegd: je hebt de vrouwelijke ener-
gie nodig om je weg in het leven te kunnen vinden.” 

De Oostenrijkse labyrintenvorser Gernot
Candolini zegt dat Theseus zonder de draad van
Ariadne vast en zeker naar zijn volgende
heldendaad was gesneld. De draad van Ariadne
stelt hem in staat om de opgedane inzichten te
verbinden met de eigen voordeur, het gezin, de
vrienden en de taken die wachten. 

“Jazeker. Je moet terug, de gevonden inzichten
moeten worden geïntegreerd in het dagelijkse le-
ven. De zoektocht van Theseus is de confrontatie
met het beest in zichzelf. Wat hij aangaat is de strijd
met zijn eigen bestialiteit, emoties, haat en jaloezie.
En vervolgens vindt hij de weg terug met behulp
van de draad van Ariadne. De weg van het gevoel.
Daar heb je weer dat stukje vrouwelijke energie
waar het christelijke geloof zo bang voor is. Hoewel
men niet zozeer bang is voor het gevoel, maar voor
het emotionele aspect. De queeste van Theseus is
het onder ogen zien van de emotionele stukken in
onszelf. Wat dan overblijft is gevoel; alleen nog
maar gevoel. En dat gevoel wijst ons de weg terug.
Dat is de pure, mooie vrouwelijke energie. De
draad van Ariadne.” 

CHARTRES
Je kent een enorme meerwaarde toe aan het
lopen van een labyrint op momenten dat de
energie sterk is. Maar heeft het niet ook op
andere tijden zin om een labyrint te lopen? 

derwereld, die als negatief wordt ervaren - een hel-
ledier. Maar het is niet alleen de hel, het is ook de
onderwereld. En in die onderwereld beleven we onze
keerzijde - onze emotionele kanten, onze angsten. 
“En die onderwereld mogen we niet zomaar wegcij-
feren. Daar zit een belangrijk deel van onszelf: ook
ons gevoel. Het is niet alleen emotie, maar emotie
en gevoel. Onze hele vrouwelijke kant. Men heeft
dat allemaal omgedraaid, door te zeggen: ‘Ja, maar
die onderwereld is emotie, en emotie mag er niet
zijn.’ En daarmee is de onderwereld letterlijk en fi-
guurlijk afgesloten. 
“We zijn te veel naar het yange gegaan: het weten-
schappelijke, het analyserende. Met de herwaarde-
ring voor Maria mag ook de onderwereld terugko-
men - waartegen het christelijk geloof zich zo sterk
heeft afgezet. Dit in ere herstellen van moeder
aarde is heel belangrijk. 
“Chartres is gebouwd op een plek waar ooit een
grot geweest is, met een beeld van een oergodin:
ook weer een moeder met kind, de oermoederener-
gie, de moederaarde-energie. Als overblijfsel daar-
van vind je tegenwoordig in de crypte nog de
zwarte madonna: Notre Dame de Sous-Terre: sous-
terre - dus ondergronds. Zoals de tempels van de
maan in Peru symbolisch gezien altijd ondergronds,
in een grot of ondergronds, waren gebouwd. 
“De kathedraal van Chartres in zijn totaliteit, met
zijn bovenkerk en onderkerk, representeert het sa-
mengaan van beide aspecten. De ene toren van het
Westportaal meet 365 meter, het aantal dagen van het
jaar, een zonnejaar; terwijl de andere 28 meter klei-
ner is: de 28 dagen van de maancyclus. Weer de
zon- en de maancyclus. In Chartres is werkelijk ge-
streefd naar de verbinding tussen boven en beneden.”

LABYRINT
Het lopen van het labyrint staat daarbij voor het
verbinding leggen met het vrouwelijke? 

“Het lopen van het labyrint is inderdaad een naar je
gevoel toegaan. Je vindt dat terug in bepaalde ge-
schriften die zeggen: in het centrum van het laby-
rint vind je de graal. De graal is natuurlijk het vrou-
welijk aspect, het gevoelsstuk - het waterelement.
Gesymboliseerd door de bouw van de kathedraal
van Chartres op een bron. Zoals de kathedraal van
Winchester, in Engeland, op een bron is gebouwd.
Soms loopt hier zelfs de hele crypte onder water.
Vanuit het christelijk geloof gezien is Jezus Chris-
tus het ultieme voorbeeld van de gevoelsmatige
man en de verbinding tussen het rationele en het
emotioneel/gevoelsmatige. Het lopen van het laby-
rint helpt ons bij dat gevoelsstuk terecht te komen.
De graal symboliseert het Christusbewustzijn.” 

In een doolhof kun je verdwalen; een labyrint
kent maar één weg. Hoe zie je dat verschil?
Symboliseert het labyrint de levensweg, de ideale
weg die een mens moet gaan, en waar hij al of
niet vanaf kan dwalen? 

“In een doolhof kun je verdwalen; de vele keuzemo-
gelijkheden van het doolhof geven de zijsporen aan
die een mens op zijn pad tegen kan komen. In het

“Ja, maar het heeft een exponentiële meerwaarde
om het op een datum te lopen waarop de energie op
zijn krachtigst is. Dan kun je er veel meer uithalen.
Vergelijk het met iemand die een gebed opzegt. Of -
indien je kerkelijk bent opgevoed - met het bijwo-
nen van een mis. Op de normale zondagen heeft
zo'n mis duidelijk minder impact dan de mis in de
Kerstnacht. Op feestdagen, of het nou de kerst-
nacht is of Pasen - is de energie in het christelijk ge-
loof nu eenmaal sterker. En dan haal je er ook meer
uit. Daar maak je gebruik van. Zo moet je het zien.
Daar ligt een wezenlijk verschil.”

Maar waarom Chartres, waarom niet Amiens?
“Het is net als in het menselijk lichaam. Ook daar is
de energie continu in beweging. Op een bepaald
moment gaat er veel energie naar het spijsverte-
ringsstelsel, zoals er op een ander bepaald moment
veel energie naar het denken gaat. Dat geldt ook
voor de aarde. De energie fluctueert. Het beste is
het om plekken te bezoeken op het moment dat de
energie er actief is. In Chartres is op dit moment 21
juni de dag. Een paar maanden later of eerder kun
je ook naar Chartres gaan. En ook dan kun je er
heel veel ervaren, maar minder dan op 21 juni. Wel-
licht is dat tien jaar geleden anders geweest. En
over een aantal jaren staat misschien Amiens in the
picture, zoals nu Chartres.”

Bedoel je dat Europees gezien of op
wereldniveau?

“Op wereldniveau. Op wereldniveau staat Chartres
op dit moment erg in de belangstelling. Tientallen
jaren lang hebben we gedacht dat we naar het oos-
ten moesten om spiritueel bezig te zijn. Wagonla-
dingen mensen gingen naar India, Tibet en Nepal.
Maar nu is die energie hier te vinden. Je kunt het al-
lemaal niet los zien van elkaar. In dat grote netwerk
van punten, die wereldwijd allemaal met elkaar in
verbinding staan, is Chartres momenteel een be-
langrijke, verbindende factor.” 

De Amerikaanse psychiater Jean Bolen vertelt in
haar boek Terug naar Avalon over een ervaring
in Chartres - een ervaring die haar het gevoel gaf
dat ze er niet langer als toerist rondliep. 

“Het is in Chartres hetzelfde als op alle spirituele
plekken op aarde, of je nu praat over Stonehenge, de
piramiden of de Incatempels - je moet op de aanwe-
zige energie resoneren. Anders kun je er ook naartoe
gaan, maar dan ga je als toerist. Dat is ook bijzonder.
Maar je ervaart niet wat er te ervaren is. Dat heeft
puur te maken met het afgestemd zijn op de energie
van de plek. Sommige pelgrims hebben die afstem-
ming van nature; anderen hebben daarbij een helper
nodig - die hen helpt om de energie te laten door-
stromen. In Zuid-Amerika zou dat een sjamaan kun-
nen zijn, een intermediair die in staat is anderen mee
te trekken. In andere gevallen een priester, een mon-
nik - in ieder geval iemand die spiritueel gezien een
meerwaarde geeft.”

GESTOLDE MUZIEK
Vele boeken zijn er geschreven over de maatvoe-
ring in de kathedraal van Chartres. Elke pilaar,
elk stukje muur of vloer zou een maat hebben die
in relatie tot andere maten te herleiden is tot de
bekende intervallen uit de West-Europese muziek
- de oktaaf, de terts etc. 

“Dat is zeker iets om bij stil te staan. Energie is een
golfverschijnsel. Denk aan radiogolven, geluidsgol-
ven; aan het in beweging brengen van lucht binnen
orgelbuizen. Muziek is een uitingsvorm van het stro-
men van energie. Zoals ook het stenen boek van
Chartres niets anders is dan een vertaling, een mani-
festatie van de wetmatigheden die zich daarbij voor-
doen. De hele blauwdruk - het basisprincipe van hoe
energie stroomt, vind je terug in de kathedraal van
Chartres.  
“Er valt hier nog zo ontzettend veel aan te ontdek-
ken. Er is zoveel oude kennis in deze monumenten
vastgelegd; zoveel boodschappen waar we nu nog
aan voorbij gaan. Die kennis zijn we allemaal verge-
ten. Als de tijd daar is, kunnen we die kennis terug-
halen. En die tijd is nu weer aan het komen. Daarom
is het zo belangrijk dat we deze monumenten bezoe-
ken, en ons stapje voor stapje te verbinden met de
energie van deze gebouwen. Door deze monumen-
ten te bezoeken, en daar spiritueel bezig te gaan,
kunnen we ons weer verbinden met die oude kennis.”

De Franse Chartres-auteur Louis Charpentier
beschrijft de gotiek als een soort Slapende Schone -
die erop wachtte om gewekt te worden. Een sleutel-
rol was volgens hem weggelegd voor de negen
eerste Tempeliers. Hij is ervan overtuigd dat hun
missie in het Heilige Land niet beperkt is gebleven
tot het beschermen van pelgrims, zoals vaak wordt
gezegd, en dat het niet toevallig was dat ze
gehuisvest waren op de plek van de oude tempel
van koning Salomo. De negen moeten, denkt hij, bij
hun terugkeer in 1128 iets van grote waarde mee
naar Frankrijk hebben genomen. Mogelijk de Ark
van het Verbond met oude bouwkundige inzichten
die teruggaan tot Salomo en verder terug naar deA
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“We hebben evenveel tijd als vroeger, maar het voelt alsof alles supersnel voorbij glijdt.”

INTERVIEW

kathedraal. 
“Zo werden deze voorwerpen opgeladen: door ze
op belangrijke energieplekken te zetten. Het is een
aspect dat we zeer zeker niet mogen uitvlakken.
Net als de graal en de zogeheten kristallen schedels
behoort de Ark tot de zeer bijzondere categorie ar-
tefacten uit de historie. Er is wat dat betreft nog zo-
veel kennis ondergronds. Kennis die maar mond-
jesmaat naar buiten komt. Er is zoveel meer. Maar
er is een hoop vergeten. 
“Onlangs was een van de kristallen schedels, de
dertiende nota bene, de allerbelangrijkste, even in
Nederland. Volgens de overlevering zijn de dertien
kristallen schedels afkomstig uit verschillende de-
len van de wereld. Maar deze dertiende komt uit de
Mayacultuur. Daar zegt men dat ze hem van hun
voorouders hebben gekregen: de Azteken, de Tolte-
ken. Deze kristallen schedel zou minimaal 36.000
jaar oud zijn. Een schedel met een verbazingwek-
kende kristalstructuur, ingaand tegen alle regels
van de fysica. Tijdens een meditatie die onlangs
rond de schedel werd georganiseerd, kwam het En-
gelse woord reveal op. Dat betekent onthullen,
opengaan, het weer in het daglicht komen.” 

MAYAKALENDER
Over de Maya-kalender werd onlangs een
bijzondere film uitgebracht: The Year Zero van
Wiek Lenssen. De tijd, zo bleek uit de film, ont-
wikkelt zich volgens de Maya's niet lineair,
maar in een spiraal. In 2012 komt in de
kalender een einde aan een heel tijdperk en be-
ginnen we aan een nieuwe. 

“We zitten momenteel in een ware tijdversnelling.
Met name in de laatste eeuw lijkt alles in het leven
werkelijk in een sneltreinvaart te gaan. Alsof ons
leven steeds sneller en sneller gaat. En die steeds
snellere tijdbeleving is heel mooi uit te leggen aan
de hand van de spiraal. Zie de tijd als een spiraal,
met aan de onderkant brede cirkels en naar boven
toe steeds kleiner wordende cirkels. Zoals de spi-

oude Egyptenaren en Mozes. 
“Iets dergelijks heeft zich voorgedaan in Peru. Ook
in de Incacultuur zijn in kort tijdsbestek giganti-
sche bouwwerken verrezen - met een perfectie die
we nu niet kunnen bereiken. Een perfectie die his-
torisch ook niet te herleiden is. Datzelfde zie je in
de gotiek: een indrukwekkende bouwkunst, met
een perfectie, die er ineens leek te zijn. Wellicht
dankzij de Tempeliers. In ieder geval een kleine
groep van ingewijden die kennis overbracht en
deze wist uit te dragen naar anderen. 
“Ergens zal er een genootschap zijn geweest, of een
beperkte groep van mensen die het vermogen had-
den een nieuwe energie te dragen en deze om te zet-
ten in kennis en wijsheid. Het is een combinatie ge-
weest van betekenisvolle geometrische
verhoudingen met een bijbehorende gevoelsmatige
energie. Het is de verbinding van kennis en wijs-
heid. En dat zal zeer zeker in de vorm van de Ark
geweest kunnen zijn. De Ark die je overigens ook
afgebeeld ziet op de kathedraal.” 

Onlangs was er een documentaire op de
Nederlandse televisie over de al of niet
vermeende aanwezigheid van de Ark in
Ethiopië. In 1983 zou een Ethiopische priester
aan een Britse journalist hebben verteld dat hij
een van de bewaarders is van de Ark. De Ark
zou zich bevinden in Axum, de heilige stad van
Ethiopië in de ontoegankelijke bergen van
Tigré. 

“Met zekerheid zijn dat soort dingen natuurlijk
nooit te zeggen. Maar besef dat dit soort gigantisch
belangrijke voorwerpen hun doel hebben. De Ark
was in feite een soort reiskoffer, een hutkoffer. Een
condensator van energie - die geplaatst werd op
plekken met een kosmische verbinding, met een
open poort met de kosmos. Het is heel wel denk-
baar dat de Ark, in ieder geval tijdelijk, in Chartres
is geweest, en in Chartres een bepaalde energie
heeft opgedaan. Zoals hij ook is afgebeeld op de

raal-vormen op de heuvel van de Tor in
Glastonbury: gebouwd in de vorm van een
spiraal, in feite een labyrint. Aan de voet
van de heuvel duurt het lang voordat je
een hele omwenteling hebt gemaakt. 
“De volgende omwenteling verloopt al wat
sneller. En naarmate je meer naar de top
komt, gaat het steeds sneller. Het laatste
stukje gaat zelfs supersnel. En als je in
Glastonbury boven komt, dat is het
mooie, vind je daar een ruïne. Het is het
eindpunt van de spiraal. 
“Iets vergelijkbaars maken wij nu mee: de
tijdversnelling zal de komende negen ja-
ren steeds sneller gaan, totdat de boel als
het ware instort in 2012. Als je ziet wat wij
in de afgelopen honderd jaar een ontwik-
keling hebben doorgemaakt, is dat on-
voorstelbaar. Zet dat eens af op een schaal
van duizend jaar. We hebben evenveel tijd
als vroeger, maar het voelt aan alsof alles
supersnel voorbij glijdt. Een jaar is zo
voorbij, een dag is in een flits voorbij.
Alsof de tijd sneller gaat dan wij bij kun-
nen benen. Mensen kunnen het soms niet
meer bijbenen en krijgen burn outs. Dat
wordt alleen nog maar erger. We zitten nu
in het allerlaatste stukje van de spiraal.
Daarna begint een nieuwe cyclus. Het jaar
Nul in de Mayakalender. Met eerst een
hele lange periode van een soort ultieme
rust, waarmee we een nieuwe spiraalbewe-
ging van onderaf naar boven beginnen. 
“In de kern, en in de tijd in 2012, is er
daadwerkelijk iets afgerond. Dat vind je
ook terug in de oude profetieën van de In-
ca's en de Maya's. De Maya's spreken over
21 december (weer die 21) van het jaar
2012. In The Year Zero wordt gesproken
over 23 december. Maar van een paar
oude Maya's, ouderlingen, hoorde ik dat
ze het houden op 21 december. Dat is as-
tronomisch gezien het moment dat onze
zon in directe lijn staat met de zon van de
pleïaden. Het einde van een 5200 jaar
lange cyclus en zelfs van een nog veel gro-
tere cyclus van 144.000 jaar. Het is het
overgaan van de Vierde naar de Vijfde
Zon. Je zou kunnen zeggen: dan zitten we
in het middelpunt van het labyrint. Dan
hebben we de graal gevonden. Het is het
tijdperk van het gevoel waar we naartoe
gaan.” 

Bart Hommersen

Film: The Year Zero, Lava Filmdistributeur,
Amsterdam. Zie: www.jurafilm.nl  Bij
uitgeverij is in 2003 het verhaal achter de
film verschenen: De Maya-profetieën, uitge-
verij Petiet, Laren NH. ■A
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NOORD-HOLLAND
5. De Bolhoed
Vrolijk Health-Food-restaurant in hartje Amsterdam.

Alles zo mogelijk van biologische kwaliteit. Zelfge-

maakte verse pasta. Maandelijks wisselende exposities.

Dagelijks wisselend veganistisch menu. Verschillende

taarten uit eigen keuken. Ook lunch en take-away.

Prinsengracht 60-62, Amsterdam, tel.: 020 626 18 03.

6. Boschlust
Bergen is het groene kunstenaarsdorp aan de

Noordhollandse kust met vele mogelijkheden om te

fietsen en te wandelen. Hotel Boschlust is een goed

uitgangspunt om van Bergen en haar mooie omgeving

te kunnen genieten. Alle kamers met douche, toilet en

telefoon. Het ontbijtbuffet bestaat uit biol. producten.

Logies/ontbijt € 29,- p.p.p.n. Voor verdere informatie:

Kruisweg 60, 1861 LB Bergen N.H. Telefoon: 072 5812060.

7. Fermento
In het historische Alkmaar is veel te zien. Maar ook kunt

u er terecht voor een bezoek aan Lunchroom & Bakkerij

Fermento. Een bijzondere plek waar u heerlijke

biologische gerechten kunt nuttigen in een rustige

rookvrije ambiance. U kunt uw bezoek ook combineren

met een excursie naar onze authentieke Korenmolen 't

Roode Hert (bezoekadres: Frieseweg 102, Alkmaar, tel.:

072- 515 54 33) Fermento: Laat 123, 1811 ED Alkmaar, tel.:

072~ 527 50 50

8.' t Strooie Huys
Geniet van ons pension en vegetarisch restaurant, de

rust en de huiselijke sfeer, de vijf kilometer brede

duinen en van bos en zee. Tot ziens bij Anneke en Peter.

Kamers met douche en toilet. Vanaf 5 nachten € 25,- p.p.p.n.

Driegangenmenu met salade € 15,25. Maaltijden: veg./biol./bd.

Burgemeester Peecklaan 11, Schoorl, tel.: 072 509 12 60.

ZUID-HOLLAND
9. Bio-Café in De Groene Passage
De Groene Passage geniet landelijke bekendheid als

uniek mens en milieuvriendelijk winkel- en educatie-

centrum. Het Bio-Café vormt het gastvrije hart van het

centrum, dat wekelijks bijna 10.000 bezoekers trekt. Even

een lekker kopje biologische koffie of thee met gebak

tussen het winkelen door, of een heerlijk lunch, warm of

koud met broodjes, sushi, een heerlijke soep of een

keuze uit de saladebar? Alles dagelijks vers bereid met

biologische ingrediënten van topkwaliteit. Overdag een

zelfbedieningssysteem, 's avonds bediend dineren. Van

vegetarische dagschotel tot 3 gangenmenu met vis. Open:

8.30 tot 21.00, zaterdag tot 18.00 (géén dagschotels), zondag

gesloten. Mariniersweg 9, Rotterdam 010 411 63 56 (reserveren

gewenst). 

UTRECHT

10. Indiaas restaurant Ajanta
Origineel Indiaas eten in hartje stad: Ajanta bereidt

alle vleesgerechten met vlees van de ‘Groene Weg’.

Tevens grote keuze vegetarische schotels; senioren- en

jongerenkorting; flexibele catering-service. Afhalen

mogelijk. Zomers terras aan de gracht. Veganisten van

te voren doorgeven. Lunch voor groepen v.a. 20

personen. Dagmenu v.a. € 6,70 (veg.) en € 7,60 (vlees) tot

19.00 uur. Alleen van maandag t/m donderdag. Hoofd-

schotels v.a. € 12,-. Specialiteit: kip-kerrieschotel. Alle

dagen geopend van 17.00 - 22.30 uur. Oudegracht 207 aan

de Werf. 3511 NH Utrecht, tel.: 030 231 80 63.

HOTELS/RESTAURANTS 

FRIESLAND
1.`t Rif Woudsend
Een schip van 8 meter lengte, een Midget 26, met de

sierlijke naam LE BARON, ligt voor u klaar om u mee te

laten genieten van de prachtige natuur en cultuur om

en op de Friese meren/IJsselmeer. Aan boord worden

maaltijden bereid met ekoproducten. Onder begelei-

ding van schipper en stuurman kunt u deze

zeilervaring opdoen. Alleen geschikt voor kleine

groepen tot max. 6 pers. Een dag, een weekend, een

week met 2 of 4 pers; bel even voor de nodige

informatie. ‘t Rif, S.de Jongstr. 20, 8551 MA Woudsend.

Tel.: 0514 - 591 877. Mobiel: 06 - 514 07 053.

GELDERLAND
2. Berkhotel/De Kloostertuin
Zachte pasteltinten, rieten stoeltjes, comfortabele

Aupingbedden, nostalgische romantiek in eigentijds

jasje. Laat u eens een weekendje verwennen in een

van Zutphens bekoorlijkste monumenten. Hotel en

uniek veg. specialiteitenrestaurant ineen. L/o: v.a. €

24,75 pp; halfpension € 42,50. Weekend-arrangement: 2 x

l/o + 2 spec. diners, waaronder een excl. Thaïs diner: vanaf

€ 79,50 pp. Marspoortstraat 19, Zutphen, tel.: 0575 51 11 35.

3. Logement B&B Klein Grut
Klein Grut in het Land van Maas en Waal, in het

boerderijgedeelte van het oude gemeentehuis van

Wamel, exploiteert: 1. een Logement waar u met kleine

of grote groepen kunt verblijven en overnachten (max.

25 slaap- plaatsen); 2. een B & B kamer met 2 slaappl.

beneden en 2 slaappl. op de vide met eigen kitchenette

met o.a. koeling en kookgelegenheid; 3. lunches,

etentjes, vergaderingen etc; 4. een natuurvoedingswinkel

op eigen terrein. Het geheel sfeervol, kleinschalig en

milieuvriendelijk verbouwd volgens de laatste

veiligheidseisen. Onze website: www.kleingrut.nl geeft

een aardig beeld. Logies vanaf € 17.50 p.p.p.n. Folder? Bel 0487-

501672, Dorpsstr. 90 te Wamel.

LIMBURG

4. Stilteplek Hof van Bommerig
Tussen Mechelen en Epen in het hart van het fraaie

heuvelland van Zuid-Limburg, ligt de Hof van Bommerig.

Vier nieuwe vakantiewoningen van 70 m2 ieder, voor 2

ev. 3 personen (geen kinderen). Ideaal als uitgangspunt

voor mooie wandelingen door bijv. het Geuldal of het

Elzetterbos, of interessante tochtjes per auto naar bijv.

Maastricht, Aken, Luik. Maar vooral ook als 'home' om

tot rust te komen, te schrijven, te schilderen. Bij de

inrichting is gelet op kwaliteit, sfeer en stijl. Elders op het

terrein zijn meditatie/groepsruimten. Inl.: Ineke en Herman

van Keulen, www.hofvanbommerig.nl of 043-4553447.
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kathedraal. 
“Zo werden deze voorwerpen opgeladen: door ze
op belangrijke energieplekken te zetten. Het is een
aspect dat we zeer zeker niet mogen uitvlakken.
Net als de graal en de zogeheten kristallen schedels
behoort de Ark tot de zeer bijzondere categorie ar-
tefacten uit de historie. Er is wat dat betreft nog zo-
veel kennis ondergronds. Kennis die maar mond-
jesmaat naar buiten komt. Er is zoveel meer. Maar
er is een hoop vergeten. 
“Onlangs was een van de kristallen schedels, de
dertiende nota bene, de allerbelangrijkste, even in
Nederland. Volgens de overlevering zijn de dertien
kristallen schedels afkomstig uit verschillende de-
len van de wereld. Maar deze dertiende komt uit de
Mayacultuur. Daar zegt men dat ze hem van hun
voorouders hebben gekregen: de Azteken, de Tolte-
ken. Deze kristallen schedel zou minimaal 36.000
jaar oud zijn. Een schedel met een verbazingwek-
kende kristalstructuur, ingaand tegen alle regels
van de fysica. Tijdens een meditatie die onlangs
rond de schedel werd georganiseerd, kwam het En-
gelse woord reveal op. Dat betekent onthullen,
opengaan, het weer in het daglicht komen.” 

MAYAKALENDER
Over de Maya-kalender werd onlangs een
bijzondere film uitgebracht: The Year Zero van
Wiek Lenssen. De tijd, zo bleek uit de film, ont-
wikkelt zich volgens de Maya's niet lineair,
maar in een spiraal. In 2012 komt in de
kalender een einde aan een heel tijdperk en be-
ginnen we aan een nieuwe. 

“We zitten momenteel in een ware tijdversnelling.
Met name in de laatste eeuw lijkt alles in het leven
werkelijk in een sneltreinvaart te gaan. Alsof ons
leven steeds sneller en sneller gaat. En die steeds
snellere tijdbeleving is heel mooi uit te leggen aan
de hand van de spiraal. Zie de tijd als een spiraal,
met aan de onderkant brede cirkels en naar boven
toe steeds kleiner wordende cirkels. Zoals de spi-

oude Egyptenaren en Mozes. 
“Iets dergelijks heeft zich voorgedaan in Peru. Ook
in de Incacultuur zijn in kort tijdsbestek giganti-
sche bouwwerken verrezen - met een perfectie die
we nu niet kunnen bereiken. Een perfectie die his-
torisch ook niet te herleiden is. Datzelfde zie je in
de gotiek: een indrukwekkende bouwkunst, met
een perfectie, die er ineens leek te zijn. Wellicht
dankzij de Tempeliers. In ieder geval een kleine
groep van ingewijden die kennis overbracht en
deze wist uit te dragen naar anderen. 
“Ergens zal er een genootschap zijn geweest, of een
beperkte groep van mensen die het vermogen had-
den een nieuwe energie te dragen en deze om te zet-
ten in kennis en wijsheid. Het is een combinatie ge-
weest van betekenisvolle geometrische
verhoudingen met een bijbehorende gevoelsmatige
energie. Het is de verbinding van kennis en wijs-
heid. En dat zal zeer zeker in de vorm van de Ark
geweest kunnen zijn. De Ark die je overigens ook
afgebeeld ziet op de kathedraal.” 

Onlangs was er een documentaire op de
Nederlandse televisie over de al of niet
vermeende aanwezigheid van de Ark in
Ethiopië. In 1983 zou een Ethiopische priester
aan een Britse journalist hebben verteld dat hij
een van de bewaarders is van de Ark. De Ark
zou zich bevinden in Axum, de heilige stad van
Ethiopië in de ontoegankelijke bergen van
Tigré. 

“Met zekerheid zijn dat soort dingen natuurlijk
nooit te zeggen. Maar besef dat dit soort gigantisch
belangrijke voorwerpen hun doel hebben. De Ark
was in feite een soort reiskoffer, een hutkoffer. Een
condensator van energie - die geplaatst werd op
plekken met een kosmische verbinding, met een
open poort met de kosmos. Het is heel wel denk-
baar dat de Ark, in ieder geval tijdelijk, in Chartres
is geweest, en in Chartres een bepaalde energie
heeft opgedaan. Zoals hij ook is afgebeeld op de

raal-vormen op de heuvel van de Tor in
Glastonbury: gebouwd in de vorm van een
spiraal, in feite een labyrint. Aan de voet
van de heuvel duurt het lang voordat je
een hele omwenteling hebt gemaakt. 
“De volgende omwenteling verloopt al wat
sneller. En naarmate je meer naar de top
komt, gaat het steeds sneller. Het laatste
stukje gaat zelfs supersnel. En als je in
Glastonbury boven komt, dat is het
mooie, vind je daar een ruïne. Het is het
eindpunt van de spiraal. 
“Iets vergelijkbaars maken wij nu mee: de
tijdversnelling zal de komende negen ja-
ren steeds sneller gaan, totdat de boel als
het ware instort in 2012. Als je ziet wat wij
in de afgelopen honderd jaar een ontwik-
keling hebben doorgemaakt, is dat on-
voorstelbaar. Zet dat eens af op een schaal
van duizend jaar. We hebben evenveel tijd
als vroeger, maar het voelt aan alsof alles
supersnel voorbij glijdt. Een jaar is zo
voorbij, een dag is in een flits voorbij.
Alsof de tijd sneller gaat dan wij bij kun-
nen benen. Mensen kunnen het soms niet
meer bijbenen en krijgen burn outs. Dat
wordt alleen nog maar erger. We zitten nu
in het allerlaatste stukje van de spiraal.
Daarna begint een nieuwe cyclus. Het jaar
Nul in de Mayakalender. Met eerst een
hele lange periode van een soort ultieme
rust, waarmee we een nieuwe spiraalbewe-
ging van onderaf naar boven beginnen. 
“In de kern, en in de tijd in 2012, is er
daadwerkelijk iets afgerond. Dat vind je
ook terug in de oude profetieën van de In-
ca's en de Maya's. De Maya's spreken over
21 december (weer die 21) van het jaar
2012. In The Year Zero wordt gesproken
over 23 december. Maar van een paar
oude Maya's, ouderlingen, hoorde ik dat
ze het houden op 21 december. Dat is as-
tronomisch gezien het moment dat onze
zon in directe lijn staat met de zon van de
pleïaden. Het einde van een 5200 jaar
lange cyclus en zelfs van een nog veel gro-
tere cyclus van 144.000 jaar. Het is het
overgaan van de Vierde naar de Vijfde
Zon. Je zou kunnen zeggen: dan zitten we
in het middelpunt van het labyrint. Dan
hebben we de graal gevonden. Het is het
tijdperk van het gevoel waar we naartoe
gaan.” 

Bart Hommersen

Film: The Year Zero, Lava Filmdistributeur,
Amsterdam. Zie: www.jurafilm.nl  Bij
uitgeverij is in 2003 het verhaal achter de
film verschenen: De Maya-profetieën, uitge-
verij Petiet, Laren NH. ■A
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NOORD-HOLLAND
5. De Bolhoed
Vrolijk Health-Food-restaurant in hartje Amsterdam.

Alles zo mogelijk van biologische kwaliteit. Zelfge-

maakte verse pasta. Maandelijks wisselende exposities.

Dagelijks wisselend veganistisch menu. Verschillende

taarten uit eigen keuken. Ook lunch en take-away.

Prinsengracht 60-62, Amsterdam, tel.: 020 626 18 03.

6. Boschlust
Bergen is het groene kunstenaarsdorp aan de

Noordhollandse kust met vele mogelijkheden om te

fietsen en te wandelen. Hotel Boschlust is een goed

uitgangspunt om van Bergen en haar mooie omgeving

te kunnen genieten. Alle kamers met douche, toilet en

telefoon. Het ontbijtbuffet bestaat uit biol. producten.

Logies/ontbijt € 29,- p.p.p.n. Voor verdere informatie:

Kruisweg 60, 1861 LB Bergen N.H. Telefoon: 072 5812060.

7. Fermento
In het historische Alkmaar is veel te zien. Maar ook kunt

u er terecht voor een bezoek aan Lunchroom & Bakkerij

Fermento. Een bijzondere plek waar u heerlijke

biologische gerechten kunt nuttigen in een rustige

rookvrije ambiance. U kunt uw bezoek ook combineren

met een excursie naar onze authentieke Korenmolen 't

Roode Hert (bezoekadres: Frieseweg 102, Alkmaar, tel.:

072- 515 54 33) Fermento: Laat 123, 1811 ED Alkmaar, tel.:

072~ 527 50 50

8.' t Strooie Huys
Geniet van ons pension en vegetarisch restaurant, de

rust en de huiselijke sfeer, de vijf kilometer brede

duinen en van bos en zee. Tot ziens bij Anneke en Peter.

Kamers met douche en toilet. Vanaf 5 nachten € 25,- p.p.p.n.

Driegangenmenu met salade € 15,25. Maaltijden: veg./biol./bd.

Burgemeester Peecklaan 11, Schoorl, tel.: 072 509 12 60.

ZUID-HOLLAND
9. Bio-Café in De Groene Passage
De Groene Passage geniet landelijke bekendheid als

uniek mens en milieuvriendelijk winkel- en educatie-

centrum. Het Bio-Café vormt het gastvrije hart van het

centrum, dat wekelijks bijna 10.000 bezoekers trekt. Even

een lekker kopje biologische koffie of thee met gebak

tussen het winkelen door, of een heerlijk lunch, warm of

koud met broodjes, sushi, een heerlijke soep of een

keuze uit de saladebar? Alles dagelijks vers bereid met

biologische ingrediënten van topkwaliteit. Overdag een

zelfbedieningssysteem, 's avonds bediend dineren. Van

vegetarische dagschotel tot 3 gangenmenu met vis. Open:

8.30 tot 21.00, zaterdag tot 18.00 (géén dagschotels), zondag

gesloten. Mariniersweg 9, Rotterdam 010 411 63 56 (reserveren

gewenst). 

UTRECHT

10. Indiaas restaurant Ajanta
Origineel Indiaas eten in hartje stad: Ajanta bereidt

alle vleesgerechten met vlees van de ‘Groene Weg’.

Tevens grote keuze vegetarische schotels; senioren- en

jongerenkorting; flexibele catering-service. Afhalen

mogelijk. Zomers terras aan de gracht. Veganisten van

te voren doorgeven. Lunch voor groepen v.a. 20

personen. Dagmenu v.a. € 6,70 (veg.) en € 7,60 (vlees) tot

19.00 uur. Alleen van maandag t/m donderdag. Hoofd-

schotels v.a. € 12,-. Specialiteit: kip-kerrieschotel. Alle

dagen geopend van 17.00 - 22.30 uur. Oudegracht 207 aan

de Werf. 3511 NH Utrecht, tel.: 030 231 80 63.

HOTELS/RESTAURANTS 

FRIESLAND
1.`t Rif Woudsend
Een schip van 8 meter lengte, een Midget 26, met de

sierlijke naam LE BARON, ligt voor u klaar om u mee te

laten genieten van de prachtige natuur en cultuur om

en op de Friese meren/IJsselmeer. Aan boord worden

maaltijden bereid met ekoproducten. Onder begelei-

ding van schipper en stuurman kunt u deze

zeilervaring opdoen. Alleen geschikt voor kleine

groepen tot max. 6 pers. Een dag, een weekend, een

week met 2 of 4 pers; bel even voor de nodige

informatie. ‘t Rif, S.de Jongstr. 20, 8551 MA Woudsend.

Tel.: 0514 - 591 877. Mobiel: 06 - 514 07 053.

GELDERLAND
2. Berkhotel/De Kloostertuin
Zachte pasteltinten, rieten stoeltjes, comfortabele

Aupingbedden, nostalgische romantiek in eigentijds

jasje. Laat u eens een weekendje verwennen in een

van Zutphens bekoorlijkste monumenten. Hotel en

uniek veg. specialiteitenrestaurant ineen. L/o: v.a. €

24,75 pp; halfpension € 42,50. Weekend-arrangement: 2 x

l/o + 2 spec. diners, waaronder een excl. Thaïs diner: vanaf

€ 79,50 pp. Marspoortstraat 19, Zutphen, tel.: 0575 51 11 35.

3. Logement B&B Klein Grut
Klein Grut in het Land van Maas en Waal, in het

boerderijgedeelte van het oude gemeentehuis van

Wamel, exploiteert: 1. een Logement waar u met kleine

of grote groepen kunt verblijven en overnachten (max.

25 slaap- plaatsen); 2. een B & B kamer met 2 slaappl.

beneden en 2 slaappl. op de vide met eigen kitchenette

met o.a. koeling en kookgelegenheid; 3. lunches,

etentjes, vergaderingen etc; 4. een natuurvoedingswinkel

op eigen terrein. Het geheel sfeervol, kleinschalig en

milieuvriendelijk verbouwd volgens de laatste

veiligheidseisen. Onze website: www.kleingrut.nl geeft

een aardig beeld. Logies vanaf € 17.50 p.p.p.n. Folder? Bel 0487-

501672, Dorpsstr. 90 te Wamel.

LIMBURG

4. Stilteplek Hof van Bommerig
Tussen Mechelen en Epen in het hart van het fraaie

heuvelland van Zuid-Limburg, ligt de Hof van Bommerig.

Vier nieuwe vakantiewoningen van 70 m2 ieder, voor 2

ev. 3 personen (geen kinderen). Ideaal als uitgangspunt

voor mooie wandelingen door bijv. het Geuldal of het

Elzetterbos, of interessante tochtjes per auto naar bijv.

Maastricht, Aken, Luik. Maar vooral ook als 'home' om

tot rust te komen, te schrijven, te schilderen. Bij de

inrichting is gelet op kwaliteit, sfeer en stijl. Elders op het

terrein zijn meditatie/groepsruimten. Inl.: Ineke en Herman

van Keulen, www.hofvanbommerig.nl of 043-4553447.
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Een van de plekken waar hij jarenlang studenten mee

naar toe heeft genomen: Chartres. Een kerkje in

Amersfoort is de plek waar hij nu studenten mee naar toe

zou willen nemen: een kerkje getransformeerd tot

Armandomuseum. Een bijna mystieke plek, vindt hij. Met

werk dat hem elke keer weer ontroert en raakt. Cecile van

der Heijden ontmoet Jeroen Lutters, onderwijsdirecteur op

de Hogeschool van Utrecht. Een gesprek over Armando’s

schilderijen, het leven als labyrint, Lutters’ passie voor on-

derwijs en de adolescent, en die andere plaats die hem

blijft inspireren: Chartres. 

Sereen blauw licht in de kathedraal van
Chartres dat bijna iedere bezoeker tot stilte

aanzet als het schijnt op het in de vloer gelegen
labyrint. Wit licht dat bijdraagt aan de sacrale en
tegelijkertijd huiveringwekkende sfeer in de
Amersfoortse Elleboogkerk. Licht dat schijnt op
de werken van de schilder en dichter Armando,
die met zijn schilderijen en beelden de
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“Het doolhof is voor mij een belangrijk thema in het werk van Armando:                 werk om in te verdwalen”

INTERVIEW

HET LEVEN ALS LABYRINT
Tussen Amersfoort en Chartres

onbegrijpelijke duistere kanten van de mens tij-
dens en na de Tweede Wereldoorlog laat zien. 
De twee “mooiste plekken” van Jeroen Lutters
(44), voormalig directeur van de Vrije Hoge-
school. Enkele jaren geleden heeft Lutters zijn
antroposofische levenshouding meegenomen
naar de Archimedes Lerarenopleiding in Utrecht
met zijn 2500 studenten. Lutters kiest voor twee
plaatsen, twee kerken, waar hij jarenlang studen-
ten mee naar toe heeft genomen of mee naartoe
zou willen nemen - om ze te inspireren. Twee
plekken die hij tegenkwam op zijn zoektochten
langs “plekken” in de wereld. 
“Armando begrijpt dat wat er in de Tweede We-
reldoorlog gebeurd is, zijn begripsvermogen te
boven gaat,” zal hij later zeggen. “Als adolescent
leefde hij nabij het kamp Amersfoort. De rest van
zijn leven heeft alles wat er in deze periode ge-
beurd is, hem bezig gehouden. Hij blijft zich
openstellen voor wat er werkelijk gebeurd is. Hij
wil zien, hij wil lijden en hij wil in deze fase blij-
ven staan. Ik beschouw dat als zijn offer. Hij wil
niet verlicht worden door de drempel over te
gaan, hij wil daar juist blijven staan.
“Alsof hij het tegenover zichzelf als verraad zou
beschouwen indien hij die volgende stap wel zou
zetten. Hij kiest ervoor om zijn leven in dienst
van dit onderwerp te blijven stellen. In dat op-
zicht is het bijna zen: een steeds op dezelfde
steen staan. Zo komt het tenminste op mij over.” 
Ja misschien is het wel een “verwijlen bij”, bijna
meditatief, wat dit oproept, zegt hij. Bij de 

afschuw, bij die onbenoembare ontzetting die
niet te bevatten is. “Het is werk dat je niet onbe-
roerd laat. Het snijdt in de ziel van de toeschou-
wer. Maar tegelijkertijd neemt hij ook stelling. Ik
zie het ook als een zich uitspreken tegen geweld
en verdrukking. Dat is in ieder geval mijn bele-
ving. De schilderijen, tekeningen en beelden die
je in deze kerk ziet, hebben ook zoveel meer
kracht dan welke studie dan ook die je over de
Tweede Wereldoorlog kunt lezen.”
En: “Soms komt Armando op me over als iemand
die zich bevindt op de rand van cynisme en nihi-
lisme. Toch geloof ik niet dat dat echt het geval
is. Zijn thema’s blijven ‘herinnering’, ‘wreed-
heid’ en ‘schuld’. Binnen dat kader blijft hij wer-
ken. Hij laat zich niet verleiden tot romantiek,
hij blijft in de melancholie. Tegelijkertijd straalt
zijn werk ook een zekere rust en sereniteit uit.” 

DOCUMENTAIRE
Ons gesprek begint na het zien van de documen-
taire Nuit et Brouillard van Resnais, waarin
Resnais met schokkend realistische beelden laat
zien wat er in de concentratiekampen van Au-
schwitz en Maidaneck gebeurde. Lutters later:
“Mijn vader, die psychiater was, heeft als niet-
jood in een kamp gezeten. Mijn moeder, kunste-
nares, heeft haar broer verloren tijdens de oor-
log. De oorlog was hun markatiemoment en hun
ontmoetingspunt. Gelukkig waren ze zo verstan-
dig dat ze steeds eerlijk en open met hun kinde-
ren over die tijd gesproken hebben. Ze hebben
me, naar aanleiding van de oorlog, geleerd hoe
belangrijk elke dag is en hoeveel mooie dingen er
zijn: hoe dankbaar je mag zijn voor het leven.” 
Kunst, meent Lutters, kan een instrument zijn
om over het leven te praten zonder direct te gaan
psychologiseren. “Met kunst kun je de diepere
lagen van de mens aanboren en jezelf op een 

dieper niveau bevragen over wat er in jezelf leeft.
Armando heeft zichzelf in het Amersfoortse
kamp neergezet. Iedereen is daar allang uit ver-
dwenen, maar hij zit daar nog steeds, in de herin-
nering, in het duister, in dat kamp te tekenen.
Het blijft zijn fascinatie, zijn plicht of zijn waan-
zin.” 
Later: “Ik ga ervan uit dat je je moet verbinden
met de werkelijkheid; dat je je juist moet verbin-
den met bepaalde grondthema’s die je moeilijk
vindt – de thema’s die spelen binnen een maat-
schappij, een hogeschool of een universiteit. Je
moet met de maatschappelijke stroom meegaan.
Als je het moeilijke aangaat, dan maakt dat uit-
eindelijk dat je de ellende als een krachtig mens
tegemoet kunt treden.”
Hij vertelt over de Britse cultuurfilosoof George
Steiner en wat deze in zijn boek Het verloren
contract schrijft over de wreedheid en leegheid,
die je ook op deze tentoonstelling weer tegen-
komt; en over het verloren gaan van de contac-
ten met de oude spirituele werelden - waardoor
dit soort dingen konden gebeuren. Wat is juist?
“Als je kritisch en sensitief bent, dan weet je en
kun je aanvoelen of je je juist gedraagt als mens.” 
We staan voor Armando’s Peinture Criminelle
uit 1957, in het koor, achter in de kerk: een groot
zwart-rood doek uit de ‘informele’ periode van
Armando. Een schilderij dat Lutters beleeft als
een soort doolhof, met een gelaagdheid waar je
dieper in door kunt dringen. “In doolhoven ver-
dwaal je, in tegenstelling tot labyrinten waar je
met allerlei wonderlijke omwegen en keerpunten
uiteindelijk in het middelpunt aankomt. 
“Dit werk van Armando toont voor mij een te-
gengestelde verwantschap met verschillende
Christusbeelden, de vorm, de zwarte en schreeu-
wende rode kleur. De geluidloze gil die je uit dit
hoofd ziet komen, die veel krachtiger en beklem-
mender is dan wanneer je dat geluid echt zou ho-
ren. Juist in stilte en leegte kan het diepere geluid
in jezelf naar boven komen.” 
We zetten ons gesprek voort aan de leestafel, bo-
ven in het museum, met uitzicht op een andere
kerk en met de rest van de middag de geur van de
op tafel staande lelies in de lucht. Het laatste
werk van Armando is hier ook te vinden: na een
hele periode zwart-wit heeft Armando de laatste
jaren weer primaire kleuren in zijn werk ge-
bracht. 
Lutters: “Als je kijkt naar een redelijk recent
werk als Horizont van Armando, waarin op een
diepzwarte achtergrond een blauwe horizon te
zien is die tastend gezocht is of naar Blaue
Wolke, met een aangrijpend mooie blauwe wolk
op hetzelfde diepzwart, dan zie je dat er poëzie
in zijn werk zit. Poëzie betekent voor mij dat je
‘het afwijkende’ belangrijker kunt vinden dan
‘het terugkerende’. In poëzie worden details ge-
zien. Het is werk dat een zekere rust en sereniteit
oproept. 
“In deze nieuwe werken van Armando kun je
zien dat er tastend gezocht wordt naar die lucht.
Werken waarin hij een breking van het licht laat
zien op een haast mystieke wijze. Het is zo in-
tens en doorleefd neergezet. De verbondenheid
met de schoonheid van het leven. Dat zijn de 
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niet verlicht worden door de drempel over te
gaan, hij wil daar juist blijven staan.
“Alsof hij het tegenover zichzelf als verraad zou
beschouwen indien hij die volgende stap wel zou
zetten. Hij kiest ervoor om zijn leven in dienst
van dit onderwerp te blijven stellen. In dat op-
zicht is het bijna zen: een steeds op dezelfde
steen staan. Zo komt het tenminste op mij over.” 
Ja misschien is het wel een “verwijlen bij”, bijna
meditatief, wat dit oproept, zegt hij. Bij de 

afschuw, bij die onbenoembare ontzetting die
niet te bevatten is. “Het is werk dat je niet onbe-
roerd laat. Het snijdt in de ziel van de toeschou-
wer. Maar tegelijkertijd neemt hij ook stelling. Ik
zie het ook als een zich uitspreken tegen geweld
en verdrukking. Dat is in ieder geval mijn bele-
ving. De schilderijen, tekeningen en beelden die
je in deze kerk ziet, hebben ook zoveel meer
kracht dan welke studie dan ook die je over de
Tweede Wereldoorlog kunt lezen.”
En: “Soms komt Armando op me over als iemand
die zich bevindt op de rand van cynisme en nihi-
lisme. Toch geloof ik niet dat dat echt het geval
is. Zijn thema’s blijven ‘herinnering’, ‘wreed-
heid’ en ‘schuld’. Binnen dat kader blijft hij wer-
ken. Hij laat zich niet verleiden tot romantiek,
hij blijft in de melancholie. Tegelijkertijd straalt
zijn werk ook een zekere rust en sereniteit uit.” 

DOCUMENTAIRE
Ons gesprek begint na het zien van de documen-
taire Nuit et Brouillard van Resnais, waarin
Resnais met schokkend realistische beelden laat
zien wat er in de concentratiekampen van Au-
schwitz en Maidaneck gebeurde. Lutters later:
“Mijn vader, die psychiater was, heeft als niet-
jood in een kamp gezeten. Mijn moeder, kunste-
nares, heeft haar broer verloren tijdens de oor-
log. De oorlog was hun markatiemoment en hun
ontmoetingspunt. Gelukkig waren ze zo verstan-
dig dat ze steeds eerlijk en open met hun kinde-
ren over die tijd gesproken hebben. Ze hebben
me, naar aanleiding van de oorlog, geleerd hoe
belangrijk elke dag is en hoeveel mooie dingen er
zijn: hoe dankbaar je mag zijn voor het leven.” 
Kunst, meent Lutters, kan een instrument zijn
om over het leven te praten zonder direct te gaan
psychologiseren. “Met kunst kun je de diepere
lagen van de mens aanboren en jezelf op een 

dieper niveau bevragen over wat er in jezelf leeft.
Armando heeft zichzelf in het Amersfoortse
kamp neergezet. Iedereen is daar allang uit ver-
dwenen, maar hij zit daar nog steeds, in de herin-
nering, in het duister, in dat kamp te tekenen.
Het blijft zijn fascinatie, zijn plicht of zijn waan-
zin.” 
Later: “Ik ga ervan uit dat je je moet verbinden
met de werkelijkheid; dat je je juist moet verbin-
den met bepaalde grondthema’s die je moeilijk
vindt – de thema’s die spelen binnen een maat-
schappij, een hogeschool of een universiteit. Je
moet met de maatschappelijke stroom meegaan.
Als je het moeilijke aangaat, dan maakt dat uit-
eindelijk dat je de ellende als een krachtig mens
tegemoet kunt treden.”
Hij vertelt over de Britse cultuurfilosoof George
Steiner en wat deze in zijn boek Het verloren
contract schrijft over de wreedheid en leegheid,
die je ook op deze tentoonstelling weer tegen-
komt; en over het verloren gaan van de contac-
ten met de oude spirituele werelden - waardoor
dit soort dingen konden gebeuren. Wat is juist?
“Als je kritisch en sensitief bent, dan weet je en
kun je aanvoelen of je je juist gedraagt als mens.” 
We staan voor Armando’s Peinture Criminelle
uit 1957, in het koor, achter in de kerk: een groot
zwart-rood doek uit de ‘informele’ periode van
Armando. Een schilderij dat Lutters beleeft als
een soort doolhof, met een gelaagdheid waar je
dieper in door kunt dringen. “In doolhoven ver-
dwaal je, in tegenstelling tot labyrinten waar je
met allerlei wonderlijke omwegen en keerpunten
uiteindelijk in het middelpunt aankomt. 
“Dit werk van Armando toont voor mij een te-
gengestelde verwantschap met verschillende
Christusbeelden, de vorm, de zwarte en schreeu-
wende rode kleur. De geluidloze gil die je uit dit
hoofd ziet komen, die veel krachtiger en beklem-
mender is dan wanneer je dat geluid echt zou ho-
ren. Juist in stilte en leegte kan het diepere geluid
in jezelf naar boven komen.” 
We zetten ons gesprek voort aan de leestafel, bo-
ven in het museum, met uitzicht op een andere
kerk en met de rest van de middag de geur van de
op tafel staande lelies in de lucht. Het laatste
werk van Armando is hier ook te vinden: na een
hele periode zwart-wit heeft Armando de laatste
jaren weer primaire kleuren in zijn werk ge-
bracht. 
Lutters: “Als je kijkt naar een redelijk recent
werk als Horizont van Armando, waarin op een
diepzwarte achtergrond een blauwe horizon te
zien is die tastend gezocht is of naar Blaue
Wolke, met een aangrijpend mooie blauwe wolk
op hetzelfde diepzwart, dan zie je dat er poëzie
in zijn werk zit. Poëzie betekent voor mij dat je
‘het afwijkende’ belangrijker kunt vinden dan
‘het terugkerende’. In poëzie worden details ge-
zien. Het is werk dat een zekere rust en sereniteit
oproept. 
“In deze nieuwe werken van Armando kun je
zien dat er tastend gezocht wordt naar die lucht.
Werken waarin hij een breking van het licht laat
zien op een haast mystieke wijze. Het is zo in-
tens en doorleefd neergezet. De verbondenheid
met de schoonheid van het leven. Dat zijn de 
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poëtische momenten, die je hebt als je midden in
een natuurfenomeen staat. Of als je je verbonden
hebt met een detail, dat je werkelijk ondergaat.”

LABYRINT
We zijn nog altijd in Amersfoort. Van tevoren
was even de gedachte opgekomen om het ge-
sprek in en op weg naar Chartres te laten plaats-
vinden, maar uiteindelijk zullen we hier in
Amersfoort ook over Chartres praten: “Ik denk
dat Armando zich onmiddellijk om zou draaien
als hij zou weten of horen dat ik deze plek in ver-
band breng met de kathedraal van Chartres. Het
is natuurlijk een verband dat ik wil leggen. Ar-
mando intensiveert voornamelijk. Wat ik belang-
rijk vind is dat je in dit museum de tragische kant
van de mens onder ogen moet zien. Het is een
doolhof. 
“In Chartres ontmoet je God. En de diepere zin
van het verdwalen in het labyrint van de kathe-
draal van Chartres ligt juist in het vinden. Je
komt er op een andere manier uit dan je erin
bent gekomen. Picasso drukt dat heel goed uit
als hij zegt: ‘Ik zoek niet, ik vind’.” 
De binnenkant van de kathedraal is voor hem
een ultieme ode aan de vrouw. Maar verder vindt
hij het grauwgrijze midden in Chartres gelegen
bouwwerk helemaal niet zo toegankelijk. In de
kathedraal beleeft Lutters vooral het gemis van
de school van Chartres - een filosofie van stilte,
licht en mystiek. Een groep geestverwante men-
sen die zich in de negende en tiende eeuw verza-
melden en een denktraditie ontwikkelden ge-
richt op menswording.
“Alsof iedereen eigenlijk al heel lang geleden
vertrokken is uit die kathedraal, net als uit het
kamp van Armando.” De uitdaging van een be-
zoek aan de kathedraal is voor Lutters altijd
weer een door de steen heen proberen te breken.
“De toegang proberen te zoeken tot de oorspron-
kelijke impuls, die ooit gemaakt heeft dat de ka-
thedraal daar staat. De steen in beweging en tot 

leven proberen te brengen.”
Want de oude boodschap is nog springlevend,
meent Lutters. “Als je die zeven stadia van hun
leerschool doorlopen had, kwam je uiteindelijk
bij een soort hoger weten terecht: het moment
waarop je God ontmoette en waarop je je eigen
lot kon doorgronden en je taak als mens kon
vaststellen. Je keerde terug als een krachtig mens
die met zijn competenties de ellende goed tege-
moet kon treden.” 
Dat is iets wezenlijks voor hem. “Als je je moreel
goed ontwikkeld hebt, sta je sterk. Dat zie ik bij-
voorbeeld terug in iemand als Nelson Mandela.
De uitdaging is anderen niet te dwingen te zijn of
te denken zoals jij wilt dat ze zijn, maar om zelf
zo te zijn. Tegen mijn studenten op de Vrije Ho-
geschool zei ik altijd: ‘Je moet de wereld niet wil-
len veranderen, je moet jezelf veranderen.’ Het
kaarsje zijn. Geen zaklamp.”

LANGE GANGEN 
Ruim twee jaar geleden verliet hij de Vrije Hoge-
school  - om als lid van een tweehoofdig manage-
mentteam verder te gaan aan de Utrechtse Archi-
medes Lerarenopleiding. Een afscheid van de
kleinschaligheid en de intimiteit van het werken
in klein verband. “Hier zit ik in een grootscha-
lige omgeving. Grote grijzen gebouwen met
lange gangen en heel veel hokjes. Duizenden stu-
denten en honderden docenten.” Daar ligt ook
zijn zorg: “De mens raakt verloren in een derge-
lijke massafabriek.” 
Er is inmiddels van alles gaande: het oppakken
van een soort leerling-meestersysteem bijvoor-
beeld, vergelijkbaar met het oude gildensysteem.
Belangrijk, meent hij, dat zoeken naar nieuwe
verbanden. Vitaliteit terug proberen te brengen.
“Hogescholen en universiteiten moeten weer so-
ciale gemeenschappen worden, waar studenten
zich kunnen thuisvoelen. 
“Toen ik zelf begin jaren tachtig geschiedenis
ging studeren in Nijmegen, ervoer ik het instituut 
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‘universiteit’ als volslagen inspiratieloos, leeg,
droog en feitelijk. Ik was teleurgesteld. Ik werd
veel meer geboeid door de boeken en films die ik
las.”
Het heeft alles met bezieling te maken. “Ik wil
iets raken in studenten, iets in werking stellen,
waardoor ze zelf contact krijgen met hun eigen
inspiratie. 
“Plekken als het Armandomuseum en de kathe-
draal van Chartres geven mij inspiratie. Het is de
benzine waarop ik loop - het plezier in het leven,
daar wil ik voor uit mijn bed komen. En dat wil
ik ook aan studenten meegeven.” 
Hij vertelt hoe hij jaren geleden met groepen stu-
denten naar Chartres ging. In de herfst. “En dat
betekende: urenlang buiten zitten met drie jassen
over elkaar, ontberingen. In een poging je hele-
maal te verbinden met de plaats waar je bent en
met dat bepaalde beeld - daar dagenlang inten-
sief mee bezig te zijn.” En met resultaat: “De ge-
sprekken en de inzichten die daarop volgen, de
groepsgeest die zich versterkt, de flessen wijn in
de nachtelijke uren: allemaal momenten waarop
warmte en inspiratie ontstaat - gebeurtenissen
die uiteindelijk aanzetten tot goed werk.”
Niet dat het altijd even makkelijk is om de ver-
binding te leggen. Soms uitermate moeilijk. Maar
onontkoombaar. Zo is hij echt van mening dat
schoolmanagers af en toe voor de klas moeten
staan. Ervaren waar ze over praten. Contact hou-
den met de scholen, met de werkvloer en wat er
in de maatschappij speelt. 
Een tijdje geleden was hij op een ‘zwarte’ vmbo-
school in het centrum van Utrecht. Samen met
de leerlingen naar films kijken, om die daarna te
analyseren. Maar het lukte hem niet om ze geïn-
teresseerd te krijgen. Er waren zelfs momenten
waarop hij ronduit bang was. 
Van alles probeerde hij uit. “Uiteindelijk reali-
seerde ik me dat ik veel te intellectueel bezig
was, te veel uitging van onze cultuur en interes-
ses en me niet werkelijk verbond met hun cul-
tuur en hun interesses. Het zijn kinderen die
zich enerzijds niet echt verbonden voelen met
onze cultuur en anderzijds ook niet meer echt
geworteld zijn in hun eigen cultuur. 
Op het moment dat ik een geschikte passage uit
de Koran voorlas aan de leerlingen, vond er een
ommekeer plaats. Er kwam belangstelling los en
ze raakten geboeid. Ineens stond ik voor hun ge-
voel naast hen en, niet te vergeten, naast hun ou-
ders.” Zijn persoonlijke les: “Je moet leerlingen
niet aan hun lot overlaten.” En ook: “Als je ver-
der gaat, komt wat je moet doen je ook tege-
moet.”  

VERLOREN PARADIJS
De fascinatie voor wat er in adolescenten leeft,
werkte Lutters enkele jaren geleden uit in een
boek Het verloren paradijs van de adolescent.
Over de worsteling van de adolescent om in een
wereld van het ‘verbroken contact’ een authen-
tiek en volwassen zelf te worden. “Want het con-
tact met de spirituele wereld dat nog wel heel
sterk aanwezig is tijdens de kindertijd, is in deze
fase sterk verminderd. De adolescent maakt een
moeilijk proces door: een zoeken naar evenwicht 

tussen het rationele en het gevoelsmatige.”
Te vaak, aldus Lutters, wordt de adolescent ge-
portretteerd als de jonge, mooie, dynamische en
eigenlijk al zelfverzekerde jongvolwassene, ter-
wijl hij zich in werkelijkheid vaker alleen, zoe-
kend en verward voelt. Lutters wilde met zijn
boek vooral ook laten zien hoe belangrijk de be-
geleiding van adolescenten is in deze levensfase.
“Er wordt veel over adolescenten gepraat, maar
weinig voor adolescenten gedaan. Terwijl ze een
echt grote behoefte hebben aan wezenlijke inter-
actie met volwassenen.” 
En zijn proefschrift? “Ik prefereer kwaliteit bo-
ven kwantiteit in mijn leven: ik ben nu al drie
jaar bezig met een essay over Caravaggio’s David
en Goliath. Drie jaar met één schilderij. Een
doek dat zo’n mooie tekening geeft van de tragi-
sche variant van de adolescent: de kleine David
die daar met het bloederige hoofd van Goliath
staat. Een heel spiritueel beeld.
“Mijn fascinatie ligt erin die verschillende ironi-
sche, romantische en komische verhalen van de
adolescent te beschrijven, om die op hoger ni-
veau weer met elkaar in gesprek te brengen. Ik
houd erg van het talige. Mijn promotor Mieke
Bal, literatuurwetenschapster, is een authentieke
vrouw die volstrekt haar eigen weg is gegaan in
het analyseren van kunst en literatuur. Zij heeft
me geleerd om in vrijheid naar beelden te kijken. 
“Zij is één van de mensen in mijn leven die me
ontzettend inspireert. Ontzettend ambitieus en
tegelijkertijd heel bescheiden. Ze begrijpt wat
het betekent om mensen mee te nemen in dit
proces. Dat hele proefschrift is voor mij een
soort zen-oefening: de steen waarop ik eindeloos
moet blijven hameren. 
“Negen keer heb ik het van haar teruggekregen.
Steeds maar weer zoeken, opletten dat je niet al-
leen maar bezig bent met het etaleren van al je
kennis, voortdurend de juiste weg proberen vin-
den. Pas bij de tiende keer werd het aanvaard: ik
had mijn eigen stem gevonden.”
Iets dergelijks speelt op een ander gebied. In zijn
privé-leven. De relatie met zijn vrouw waar hij
nu tweeëntwintig jaar mee samenleeft. “Op het
moment dat ze een ernstige ziekte kreeg vond ik
dat vreselijk. Pas op dat moment realiseerde ik
me hoeveel ze voor me betekende, en vond er in
mij een transformatie plaats. 
“Daarvoor had ons leven in het teken gestaan
van ruimte maken voor elkaars ontwikkeling en
vrijheid. Op het moment dat ze ziek werd, kwam
de dood heel dichtbij, om vervolgens plaats te
maken voor een nieuw leven samen: daarna heb-
ben we twee kinderen gekregen.” 
Lutters, die de hele tijd kalm heeft zitten praten,
veert op: “Dat is ongelooflijk, hoeveel je kinde-
ren van je houden. De onvoorwaardelijke liefde
die ze geven en het onvoorwaardelijke vertrou-
wen dat ze in je hebben. Die liefde is zo wonder-
lijk, zo onbegrijpelijk. Ik had nooit gedacht dat
iemand zo veel van me kon houden. Ik besef dat
je als volwassene verre van perfect bent, maar
kinderen zeggen zo’n ongelooflijk ‘ja’ tegen je. Ik
vind dat een enorm cadeau.”

Cecile van der Heijden
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poëtische momenten, die je hebt als je midden in
een natuurfenomeen staat. Of als je je verbonden
hebt met een detail, dat je werkelijk ondergaat.”

LABYRINT
We zijn nog altijd in Amersfoort. Van tevoren
was even de gedachte opgekomen om het ge-
sprek in en op weg naar Chartres te laten plaats-
vinden, maar uiteindelijk zullen we hier in
Amersfoort ook over Chartres praten: “Ik denk
dat Armando zich onmiddellijk om zou draaien
als hij zou weten of horen dat ik deze plek in ver-
band breng met de kathedraal van Chartres. Het
is natuurlijk een verband dat ik wil leggen. Ar-
mando intensiveert voornamelijk. Wat ik belang-
rijk vind is dat je in dit museum de tragische kant
van de mens onder ogen moet zien. Het is een
doolhof. 
“In Chartres ontmoet je God. En de diepere zin
van het verdwalen in het labyrint van de kathe-
draal van Chartres ligt juist in het vinden. Je
komt er op een andere manier uit dan je erin
bent gekomen. Picasso drukt dat heel goed uit
als hij zegt: ‘Ik zoek niet, ik vind’.” 
De binnenkant van de kathedraal is voor hem
een ultieme ode aan de vrouw. Maar verder vindt
hij het grauwgrijze midden in Chartres gelegen
bouwwerk helemaal niet zo toegankelijk. In de
kathedraal beleeft Lutters vooral het gemis van
de school van Chartres - een filosofie van stilte,
licht en mystiek. Een groep geestverwante men-
sen die zich in de negende en tiende eeuw verza-
melden en een denktraditie ontwikkelden ge-
richt op menswording.
“Alsof iedereen eigenlijk al heel lang geleden
vertrokken is uit die kathedraal, net als uit het
kamp van Armando.” De uitdaging van een be-
zoek aan de kathedraal is voor Lutters altijd
weer een door de steen heen proberen te breken.
“De toegang proberen te zoeken tot de oorspron-
kelijke impuls, die ooit gemaakt heeft dat de ka-
thedraal daar staat. De steen in beweging en tot 

leven proberen te brengen.”
Want de oude boodschap is nog springlevend,
meent Lutters. “Als je die zeven stadia van hun
leerschool doorlopen had, kwam je uiteindelijk
bij een soort hoger weten terecht: het moment
waarop je God ontmoette en waarop je je eigen
lot kon doorgronden en je taak als mens kon
vaststellen. Je keerde terug als een krachtig mens
die met zijn competenties de ellende goed tege-
moet kon treden.” 
Dat is iets wezenlijks voor hem. “Als je je moreel
goed ontwikkeld hebt, sta je sterk. Dat zie ik bij-
voorbeeld terug in iemand als Nelson Mandela.
De uitdaging is anderen niet te dwingen te zijn of
te denken zoals jij wilt dat ze zijn, maar om zelf
zo te zijn. Tegen mijn studenten op de Vrije Ho-
geschool zei ik altijd: ‘Je moet de wereld niet wil-
len veranderen, je moet jezelf veranderen.’ Het
kaarsje zijn. Geen zaklamp.”

LANGE GANGEN 
Ruim twee jaar geleden verliet hij de Vrije Hoge-
school  - om als lid van een tweehoofdig manage-
mentteam verder te gaan aan de Utrechtse Archi-
medes Lerarenopleiding. Een afscheid van de
kleinschaligheid en de intimiteit van het werken
in klein verband. “Hier zit ik in een grootscha-
lige omgeving. Grote grijzen gebouwen met
lange gangen en heel veel hokjes. Duizenden stu-
denten en honderden docenten.” Daar ligt ook
zijn zorg: “De mens raakt verloren in een derge-
lijke massafabriek.” 
Er is inmiddels van alles gaande: het oppakken
van een soort leerling-meestersysteem bijvoor-
beeld, vergelijkbaar met het oude gildensysteem.
Belangrijk, meent hij, dat zoeken naar nieuwe
verbanden. Vitaliteit terug proberen te brengen.
“Hogescholen en universiteiten moeten weer so-
ciale gemeenschappen worden, waar studenten
zich kunnen thuisvoelen. 
“Toen ik zelf begin jaren tachtig geschiedenis
ging studeren in Nijmegen, ervoer ik het instituut 
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‘universiteit’ als volslagen inspiratieloos, leeg,
droog en feitelijk. Ik was teleurgesteld. Ik werd
veel meer geboeid door de boeken en films die ik
las.”
Het heeft alles met bezieling te maken. “Ik wil
iets raken in studenten, iets in werking stellen,
waardoor ze zelf contact krijgen met hun eigen
inspiratie. 
“Plekken als het Armandomuseum en de kathe-
draal van Chartres geven mij inspiratie. Het is de
benzine waarop ik loop - het plezier in het leven,
daar wil ik voor uit mijn bed komen. En dat wil
ik ook aan studenten meegeven.” 
Hij vertelt hoe hij jaren geleden met groepen stu-
denten naar Chartres ging. In de herfst. “En dat
betekende: urenlang buiten zitten met drie jassen
over elkaar, ontberingen. In een poging je hele-
maal te verbinden met de plaats waar je bent en
met dat bepaalde beeld - daar dagenlang inten-
sief mee bezig te zijn.” En met resultaat: “De ge-
sprekken en de inzichten die daarop volgen, de
groepsgeest die zich versterkt, de flessen wijn in
de nachtelijke uren: allemaal momenten waarop
warmte en inspiratie ontstaat - gebeurtenissen
die uiteindelijk aanzetten tot goed werk.”
Niet dat het altijd even makkelijk is om de ver-
binding te leggen. Soms uitermate moeilijk. Maar
onontkoombaar. Zo is hij echt van mening dat
schoolmanagers af en toe voor de klas moeten
staan. Ervaren waar ze over praten. Contact hou-
den met de scholen, met de werkvloer en wat er
in de maatschappij speelt. 
Een tijdje geleden was hij op een ‘zwarte’ vmbo-
school in het centrum van Utrecht. Samen met
de leerlingen naar films kijken, om die daarna te
analyseren. Maar het lukte hem niet om ze geïn-
teresseerd te krijgen. Er waren zelfs momenten
waarop hij ronduit bang was. 
Van alles probeerde hij uit. “Uiteindelijk reali-
seerde ik me dat ik veel te intellectueel bezig
was, te veel uitging van onze cultuur en interes-
ses en me niet werkelijk verbond met hun cul-
tuur en hun interesses. Het zijn kinderen die
zich enerzijds niet echt verbonden voelen met
onze cultuur en anderzijds ook niet meer echt
geworteld zijn in hun eigen cultuur. 
Op het moment dat ik een geschikte passage uit
de Koran voorlas aan de leerlingen, vond er een
ommekeer plaats. Er kwam belangstelling los en
ze raakten geboeid. Ineens stond ik voor hun ge-
voel naast hen en, niet te vergeten, naast hun ou-
ders.” Zijn persoonlijke les: “Je moet leerlingen
niet aan hun lot overlaten.” En ook: “Als je ver-
der gaat, komt wat je moet doen je ook tege-
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De fascinatie voor wat er in adolescenten leeft,
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tact met de spirituele wereld dat nog wel heel
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Steeds maar weer zoeken, opletten dat je niet al-
leen maar bezig bent met het etaleren van al je
kennis, voortdurend de juiste weg proberen vin-
den. Pas bij de tiende keer werd het aanvaard: ik
had mijn eigen stem gevonden.”
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En dan nog...

REFLECTIES LANGS DE WEG
Een geweldig boek. De eerste keuze voor dit

Chartres- en labyrintnummer. De ervaringen van de Oostenrijkse bioloog Gernot Can-
dolini, die met vrouw en baby langs de Europese labyrinten reisde. Een reis met veel
vallen en opstaan. Ontgoochelingen en inspiraties. 
G. Candolini: In een labyrint jezelf ontdekken (vert. uit het Duits), 2002, Ten Have (174 blz).

HET MYSTERIE VAN CHARTRES
Op internet worden er inmiddels hoge
prijzen voor gevraagd: het aloude boek
van een Franse journalist die zijn vragen
over het mysterie van Chartres nergens
beantwoord zag en toen maar zelf op pad
ging. Geestdriftig speurwerk rond het ge-
heim van de gotiek. Inspirerend, maar
ook af en toe nauwelijks te volgen. “En
veel te speculatief”, zeiden tal van critici.
De Engelse vertaler, Ronald Fraser, was
echter zo verrukt dat hij vlak voor zijn
dood nog met één oog en een vergroot-
glas de Engelse vertaling zat te corrige-
ren. De tekst is ook op internet te vinden.

Louis Charpentier:
The mysteries of
Chartres cathedral,
1966. Engelse vert.
1972. ISBN 0 7225
0190 0.

COMPLEET NASLAGWERK
Niet alles, nee lang niet alles staat erin,
want zelfs Hermann Kern moest keuzes
maken. Maar dit is nog altijd het meest
complete naslagwerk op labyrintgebied.
Wilt u weten wat de verschillen zijn tus-
sen de labyrinten van Chartres en
Amiens? Of een plaatje zien van 's we-
relds beroemdste oude doolhof: Hamp-
ton Court in Engeland? Het staat er alle-
maal in.

KLOOSTERSCHOOL 
Een diepzinnig werk, wat een hele tijd
blijft boeien; alleen al door de
bloedmooie foto's. Nooit eerder zulke
verstilde foto's van de kathedraal gezien.
Een ode aan de geestelijke vrijdenkers
uit de Kloosterschool van Chartres.
Maar bij het labyrint slaat de
teleurstelling toe. Alsof de auteur het
kronkelende pad zelf nooit gelopen
heeft. Ineens denk je aan de uitspraak:
“Jullie mannen zullen het labyrint nooit
begrijpen.” 

F. Teichmann:
Der Mensch
und sein 
Tempel,
1991/1997,
Urachhaus
Stuttgart. 

Het aantal boeken over
labyrinten en doolhoven neemt

de laatste jaren exponentieel
toe. En dan hebben we ook nog

Chartres. Een aantal tips. 

DE DEFINTIEVE GIDS
Een boek waar jaren aan gewerkt is. En
die zorg straalt er af. De defintieve gids
voor het labyrint klinkt wel erg pretenti-
eus. Maar het is wel ongeëvenaard in zijn
toegankelijkheid en diepgang. Rijk geïllu-
streerd, historisch onderzoek, de laatste

trends, laten
we zeggen:
bijna  alles
wat u weten
wilde over de
wereld van
het labyrint. 

J. Saward:
Labyrinths &
mazes, 2003,
Gaia Books
(223 blz).

TIJDSCHRIFT 
's Werelds enige tijdschrift over labyrin-
ten en doolhoven. Uitgever: de Engelse
labyrintkenner Jeff Saward. Veel histori-
sche en soms ook filosofische info. En
natuurlijk de allernieuwste vondsten. Ge-
degen, feitelijk, af en toe ronduit fascine-
rend. Abonnement: 10 euro per
jaar/nummer. Ook oude nummers ver-
krijgbaar.
Contact: info@labyrinthos.net 
Of: +44 1268 751915

wel. Leuke selectie van de belangrijkste
labyrinten in de wereld.
Helen Raphael Sands: Labyrint: een weg naar jezelf,

2000. Altamira-Becht (111 blz).  

LABYRINTEN & DOOLHOVEN
▼ Een themanummer over doolhoven &
labyrinten (nr. 83) van het tijdschrift Prana is
nog altijd te bestellen bij Ankh-Hermes (tel.
+31 570 678921). Prijs (incl. verzendkosten)
6,25.

LABYRINTEN / OVERZICHT
▼Een van de weinige in het Nederlands ver-
schenen overzichtswerken. Veel plaatjes.
Alleen nog antiquarisch te krijgen. Maar wie
het tegenkomt, laat de kans niet voorbij gaan. 
Janet Bord: Doolhoven en labyrinten, 1976, (vert. van

Mazes and labyrinths of the world).

GOTIEK & CHARTRES
▼ Absolute aanrader voor wie wil weten wat
een bepaald glas-in-loodraam of beeldengroep
nu precies voorstelt: de complete gids voor de
kathedraal van kunsthistoricus Michael
Ladwein. 
Michael Ladwein: Chartres, 2000, Indigo (233 blz). 

▼ Verrassend hoe leesbaar en intrigerend
deze oudere, antroposofische introductie tot
het geheim van Chartres is gebleven. 
W.F. Veltman: Chartres (geen datum, ong. 1980),

RAADSELACHTIG LABYRINT
Twaalf jaar na dato nog altijd ongeëve-
naard: deze spirituele maar tegelijk oer-
degelijke introductie tot het raadsel van
het labyrint. Lonegren weigerde tekenin-
gen op te nemen van labyrinten die hij
niet heeft bezocht. Zo'n uit eigen ervarin-
gen geschreven totaalboek ontbreekt in
het Nederlands taalgebied.
Sig Lonegren: Labyrinths. Ancient myths &
modern uses, 1991, Gothic Image Publica-
tions (154 blz).Te koop via Jeff Saward. 

INWIJDINGSWEG
Zijn eerste labyrintervaring had de
Zweed Roger Rundqvist als twaalfjarige -
tijdens een vakantie buiten Stockholm.
Sindsdien is hij het labyrint als een gees-
telijke inwijdingsweg gaan zien. Vlot ge-
schreven en vanuit eigen inzicht. Alleen
neemt hij de bocht af en toe wel erg kort:
"Veruit de meeste labyrinten tellen zeven
cirkels: alle chakra's zijn hierin geïnte-
greerd." Ja maar... wie wat hoe dan? 
Roger Rundqvist: Het labyrint als inwij-
dingsweg, 1998, uitg. Ankh-Hermes. 

PELGRIMSREIS
Verslag van de pelgrimsreis die de Ameri-
kaanse psychiater Jean Bolen maakte op
uitnodiging van een Nederlandse lezeres
- een tocht langs Amsterdam, Chartres,
Iona etc. Een ongelooflijk inspirerend
boek.
J. Bolen: Op weg naar Avalon, uitg. Lemnis-
caat.  

H. Kern:
Labyrinthe, 1982,
Prestel Verlag 
(491 blz, 666 ill en
landkaarten). 
Engelse en update
uitgave in 2000. 

▼MET STIP

▼MET STIP

uitg. Vrij Geestesleven. Uitverkocht. 

Bij uitg. Hesperia, Rottterdam, is wel verkrijgbaar

Veltman: Tempel en Graal, 1989/1992. 

▼ De weerslag van honderden dia-
voordrachten en vijftig jaar studie naar het
vrouwelijk principe en de maatverhoudingen
in de kathedralenbouw door een emeritus-
hoogleraar Bouwmethodiek (TU Delft).
M. Gout: Symboliek in kathedralenbouw, 2001, uitg.

Mirananda/Synthese. 

KORT EN KLEIN 
▼ Bewonderenswaardige poging
wetenswaardigheden over labyrinten te persen
in een handzaam boekje. Kaartjes van
Engeland, Scandinavië en Europa.
Jeff Saward: Ancient Labyrinths of the world, 2001,

Labyrinthos (eigen uitgave, 44 blz).

FICTIE
▼ Korte verhalen van deze grote Zuid-
Amerikaanse schrijver die allemaal spelen in
een labyrintische wereld.
Jorge Luis Borges: Labyrinths, 1962, Penguin.

▼ Hoofdpersoon Larry Weller verdwaalt tij-
dens zijn huwelijksreis in de beroemdste aller
doolhoven: Hampton Court. Het "magnum
opus" onder de labyrint-verhalen.
Carol Shields: Larry's Party, 1997, Fourth Estate en

Penguin Books. ■

LABYRINTEN/THEETAFEL
▼Een van de eerste lekker-bladerboeken,
met prachtige luchtfoto's. De auteur is 's
werelds bekendste doolhofontwerper, Adran
Fisher. Inmiddels wel wat verouderd. 
A. Fisher & G. Gester: The Art of the Maze, 1990, 

Weidenfeld and Niciolson (163 blz).

▼ Een interessante, maar vluchtige kennis-
making met de verbijsterende verscheidenheid
aan labyrinten en doolhoven in de wereld.
J. Saward: Magcial Paths, 2002, Mitchell Beazley, Lon-

den.  

▼ De jongste loot in de duurdere categorie.
Een aanrader vanwege de sublieme foto's en
de gedreven aanpak: foto's vanuit een camera
onder een mini Zeppelin.
J. Hohmuth e.a.: Labyrinths & mazes, 2003, Prestel

(177 blz).

▼ Onder de foto-bladerboeken toch een van
de meer geslaagde pogingen het labyrint tot
leven te wekken. Ook te bestellen via de
website van de auteur. In 2004 een heruitgave.
G Candolini: Das geheimnisvolle Labyrinth, 1999, 

Pattloch. 

LABYRINTEN / LEZEN
▼ Je moet ervan houden - zoveel nadruk op
gevoel, energie en dans. Maar integer is het



boek
entip

s

26 | VRUCHTBARE AARDE | NUMMER 4 | 2003 VRUCHTBARE AARDE | NUMMER 4 | 2003  | 27

En dan nog...

REFLECTIES LANGS DE WEG
Een geweldig boek. De eerste keuze voor dit

Chartres- en labyrintnummer. De ervaringen van de Oostenrijkse bioloog Gernot Can-
dolini, die met vrouw en baby langs de Europese labyrinten reisde. Een reis met veel
vallen en opstaan. Ontgoochelingen en inspiraties. 
G. Candolini: In een labyrint jezelf ontdekken (vert. uit het Duits), 2002, Ten Have (174 blz).

HET MYSTERIE VAN CHARTRES
Op internet worden er inmiddels hoge
prijzen voor gevraagd: het aloude boek
van een Franse journalist die zijn vragen
over het mysterie van Chartres nergens
beantwoord zag en toen maar zelf op pad
ging. Geestdriftig speurwerk rond het ge-
heim van de gotiek. Inspirerend, maar
ook af en toe nauwelijks te volgen. “En
veel te speculatief”, zeiden tal van critici.
De Engelse vertaler, Ronald Fraser, was
echter zo verrukt dat hij vlak voor zijn
dood nog met één oog en een vergroot-
glas de Engelse vertaling zat te corrige-
ren. De tekst is ook op internet te vinden.

Louis Charpentier:
The mysteries of
Chartres cathedral,
1966. Engelse vert.
1972. ISBN 0 7225
0190 0.

COMPLEET NASLAGWERK
Niet alles, nee lang niet alles staat erin,
want zelfs Hermann Kern moest keuzes
maken. Maar dit is nog altijd het meest
complete naslagwerk op labyrintgebied.
Wilt u weten wat de verschillen zijn tus-
sen de labyrinten van Chartres en
Amiens? Of een plaatje zien van 's we-
relds beroemdste oude doolhof: Hamp-
ton Court in Engeland? Het staat er alle-
maal in.

KLOOSTERSCHOOL 
Een diepzinnig werk, wat een hele tijd
blijft boeien; alleen al door de
bloedmooie foto's. Nooit eerder zulke
verstilde foto's van de kathedraal gezien.
Een ode aan de geestelijke vrijdenkers
uit de Kloosterschool van Chartres.
Maar bij het labyrint slaat de
teleurstelling toe. Alsof de auteur het
kronkelende pad zelf nooit gelopen
heeft. Ineens denk je aan de uitspraak:
“Jullie mannen zullen het labyrint nooit
begrijpen.” 

F. Teichmann:
Der Mensch
und sein 
Tempel,
1991/1997,
Urachhaus
Stuttgart. 

Het aantal boeken over
labyrinten en doolhoven neemt

de laatste jaren exponentieel
toe. En dan hebben we ook nog

Chartres. Een aantal tips. 

DE DEFINTIEVE GIDS
Een boek waar jaren aan gewerkt is. En
die zorg straalt er af. De defintieve gids
voor het labyrint klinkt wel erg pretenti-
eus. Maar het is wel ongeëvenaard in zijn
toegankelijkheid en diepgang. Rijk geïllu-
streerd, historisch onderzoek, de laatste

trends, laten
we zeggen:
bijna  alles
wat u weten
wilde over de
wereld van
het labyrint. 

J. Saward:
Labyrinths &
mazes, 2003,
Gaia Books
(223 blz).

TIJDSCHRIFT 
's Werelds enige tijdschrift over labyrin-
ten en doolhoven. Uitgever: de Engelse
labyrintkenner Jeff Saward. Veel histori-
sche en soms ook filosofische info. En
natuurlijk de allernieuwste vondsten. Ge-
degen, feitelijk, af en toe ronduit fascine-
rend. Abonnement: 10 euro per
jaar/nummer. Ook oude nummers ver-
krijgbaar.
Contact: info@labyrinthos.net 
Of: +44 1268 751915

wel. Leuke selectie van de belangrijkste
labyrinten in de wereld.
Helen Raphael Sands: Labyrint: een weg naar jezelf,

2000. Altamira-Becht (111 blz).  

LABYRINTEN & DOOLHOVEN
▼ Een themanummer over doolhoven &
labyrinten (nr. 83) van het tijdschrift Prana is
nog altijd te bestellen bij Ankh-Hermes (tel.
+31 570 678921). Prijs (incl. verzendkosten)
6,25.

LABYRINTEN / OVERZICHT
▼Een van de weinige in het Nederlands ver-
schenen overzichtswerken. Veel plaatjes.
Alleen nog antiquarisch te krijgen. Maar wie
het tegenkomt, laat de kans niet voorbij gaan. 
Janet Bord: Doolhoven en labyrinten, 1976, (vert. van

Mazes and labyrinths of the world).

GOTIEK & CHARTRES
▼ Absolute aanrader voor wie wil weten wat
een bepaald glas-in-loodraam of beeldengroep
nu precies voorstelt: de complete gids voor de
kathedraal van kunsthistoricus Michael
Ladwein. 
Michael Ladwein: Chartres, 2000, Indigo (233 blz). 

▼ Verrassend hoe leesbaar en intrigerend
deze oudere, antroposofische introductie tot
het geheim van Chartres is gebleven. 
W.F. Veltman: Chartres (geen datum, ong. 1980),

RAADSELACHTIG LABYRINT
Twaalf jaar na dato nog altijd ongeëve-
naard: deze spirituele maar tegelijk oer-
degelijke introductie tot het raadsel van
het labyrint. Lonegren weigerde tekenin-
gen op te nemen van labyrinten die hij
niet heeft bezocht. Zo'n uit eigen ervarin-
gen geschreven totaalboek ontbreekt in
het Nederlands taalgebied.
Sig Lonegren: Labyrinths. Ancient myths &
modern uses, 1991, Gothic Image Publica-
tions (154 blz).Te koop via Jeff Saward. 

INWIJDINGSWEG
Zijn eerste labyrintervaring had de
Zweed Roger Rundqvist als twaalfjarige -
tijdens een vakantie buiten Stockholm.
Sindsdien is hij het labyrint als een gees-
telijke inwijdingsweg gaan zien. Vlot ge-
schreven en vanuit eigen inzicht. Alleen
neemt hij de bocht af en toe wel erg kort:
"Veruit de meeste labyrinten tellen zeven
cirkels: alle chakra's zijn hierin geïnte-
greerd." Ja maar... wie wat hoe dan? 
Roger Rundqvist: Het labyrint als inwij-
dingsweg, 1998, uitg. Ankh-Hermes. 

PELGRIMSREIS
Verslag van de pelgrimsreis die de Ameri-
kaanse psychiater Jean Bolen maakte op
uitnodiging van een Nederlandse lezeres
- een tocht langs Amsterdam, Chartres,
Iona etc. Een ongelooflijk inspirerend
boek.
J. Bolen: Op weg naar Avalon, uitg. Lemnis-
caat.  

H. Kern:
Labyrinthe, 1982,
Prestel Verlag 
(491 blz, 666 ill en
landkaarten). 
Engelse en update
uitgave in 2000. 

▼MET STIP

▼MET STIP

uitg. Vrij Geestesleven. Uitverkocht. 

Bij uitg. Hesperia, Rottterdam, is wel verkrijgbaar

Veltman: Tempel en Graal, 1989/1992. 

▼ De weerslag van honderden dia-
voordrachten en vijftig jaar studie naar het
vrouwelijk principe en de maatverhoudingen
in de kathedralenbouw door een emeritus-
hoogleraar Bouwmethodiek (TU Delft).
M. Gout: Symboliek in kathedralenbouw, 2001, uitg.

Mirananda/Synthese. 

KORT EN KLEIN 
▼ Bewonderenswaardige poging
wetenswaardigheden over labyrinten te persen
in een handzaam boekje. Kaartjes van
Engeland, Scandinavië en Europa.
Jeff Saward: Ancient Labyrinths of the world, 2001,

Labyrinthos (eigen uitgave, 44 blz).

FICTIE
▼ Korte verhalen van deze grote Zuid-
Amerikaanse schrijver die allemaal spelen in
een labyrintische wereld.
Jorge Luis Borges: Labyrinths, 1962, Penguin.

▼ Hoofdpersoon Larry Weller verdwaalt tij-
dens zijn huwelijksreis in de beroemdste aller
doolhoven: Hampton Court. Het "magnum
opus" onder de labyrint-verhalen.
Carol Shields: Larry's Party, 1997, Fourth Estate en

Penguin Books. ■

LABYRINTEN/THEETAFEL
▼Een van de eerste lekker-bladerboeken,
met prachtige luchtfoto's. De auteur is 's
werelds bekendste doolhofontwerper, Adran
Fisher. Inmiddels wel wat verouderd. 
A. Fisher & G. Gester: The Art of the Maze, 1990, 

Weidenfeld and Niciolson (163 blz).

▼ Een interessante, maar vluchtige kennis-
making met de verbijsterende verscheidenheid
aan labyrinten en doolhoven in de wereld.
J. Saward: Magcial Paths, 2002, Mitchell Beazley, Lon-

den.  

▼ De jongste loot in de duurdere categorie.
Een aanrader vanwege de sublieme foto's en
de gedreven aanpak: foto's vanuit een camera
onder een mini Zeppelin.
J. Hohmuth e.a.: Labyrinths & mazes, 2003, Prestel

(177 blz).

▼ Onder de foto-bladerboeken toch een van
de meer geslaagde pogingen het labyrint tot
leven te wekken. Ook te bestellen via de
website van de auteur. In 2004 een heruitgave.
G Candolini: Das geheimnisvolle Labyrinth, 1999, 

Pattloch. 

LABYRINTEN / LEZEN
▼ Je moet ervan houden - zoveel nadruk op
gevoel, energie en dans. Maar integer is het



INTERNET-LINKS
Honderden “draagbare” labyrinten zijn
sinds het begin van de jaren negentig ge-
fabriceerd. Honderdduizenden en moge-
lijk zelfs miljoenen mensen hebben zo
kennis gemaakt met het labyrint. Robert
Ferré is een van de bekendste makers.
Maar zijn website is vooral interessant
vanwege de enorme verzameling Inter-
net-links. 
www.labyrinthproject.com

Zeven vragen aan de Oostenrijkse

bioloog, fotograaf en

labyrintenmaker Gernot Candolini.

In uw nieuwste boek (Das Geheimnis-
volle Labyrinth) staat een interessante
landkaart: alle labyrinten en doolhoven
in Duitstalige landen. Wat me opvalt is
dat labyrinten en doolhoven alleen voor-
komen ten zuiden van Frankfurt. 

“Dat klopt. De hernieuwde belangstelling
voor labyrinten in de jaren negentig is be-
gonnen in Zwitserland en het zuiden van
Duitsland. Alsof er een lijn is die lang-
zaam naar het noorden opschuift. Inmid-
dels ligt die lijn overigens ten noorden
van Frankfurt, maar nog niet boven Mün-
ster. Het heeft ook te maken met de wat
nuchterder en rationelere mentaliteit van
de Noordduitsers. Maar ik vermoed dat
er ook daar de komende tien jaar veel
nieuwe labyrinten gemaakt zullen worden.”

Het labyrint is een kronkelige weg naar
het midden. Hoe komt het toch dat zoveel
mensen zich daartoe aangetrokken
voelen?

“Dat vind ik nog altijd verbazingwek-
kend. Na tien jaar werken met het laby-
rint sta ik nog altijd versteld van de effec-
ten van het lopen van een labyrint. Ik
denk dat sommige belangrijke dingen in
het leven de structuur van een labyrint
hebben. En in het labyrint voelen we ons
geroerd als we uitgebeeld zien wat we
voelen. We houden van het labyrint om-
dat het bevestigt wat we al weten. Geen
pad van enige betekenis in ons leven ver-
loopt in een rechte lijn. Ook al vertelt het
leven ons zo vaak het tegenovergestelde.” 

“Ooit leefden we in het tijdperk van het
labyrint”, zegt u in uw boek.
“Tegenwoordig leven we in het tijdperk
van het doolhof". Beleven we inmiddels
niet de vooravond van een nieuw
tijdperk van het labyrint?

“Ja, dat denk ik ook. Het doolhof is het
symbool van juist en niet-juist geweest:
de belangrijkste vraag die onze westerse
cultuur zich de afgelopen 500 jaar heeft
gesteld. Kijk naar onze scholen, waar ze
nog steeds de fouten van leerlingen aan
het tellen zijn om erachter te komen of
deze al of niet begaafd zijn.
“Maar in het onderwijs, en ook in de eco-
nomie, beginnen steeds meer mensen
zich af te vragen of die nadruk op goed en
fout wel zo ideaal is. Het labyrint biedt
een heel andere uitdaging. Het labyrint
zegt: loop of sta stil. Een vraag van een
totaal andere orde.”

De Amerikaan Alex Champion zoekt de
verklaring voor de aantrekkingskracht
van het labyrint in de uitstraling van het
symbool. Elk symbool heeft zijn eigen
energie, zegt hij. Ook een labyrint is een
symbool. En wel een symbool met een
heel krachtig, archetypisch energieveld.
Kunt u daar iets mee? 

“Zeker. We weten dat het hele universum
bij elkaar wordt gehouden door ener-
gieën. Overal zit energie. We zijn voort-
durend verbonden met allerlei soorten
energie. Voor mij zit er wel ook degelijk
energie in structuren en symbolen. Hoe-
wel ik dan bij een symbool eerder aan de
maan denk dan aan de zon. 
“Een symbool is een spiegel. Een sym-
bool weerspiegelt de energie die van jou
komt. En de kracht die naar je toe komt is
de kracht van je eigen ziel - vaak verbor-
gen en doorgaans niet gebruikt. Daarbij
reflecteert een symbool ook nog eens de
energie van vele andere zielen. Het laby-
rint heeft zo'n ongelooflijk lange geschie-
denis.” 

Er zijn twee jaar verstreken sinds de pu-
blicatie over uw labyrintenreis door
Europa. Wat is er sindsdien gebeurd? 

“Ik heb meer labyrinten gelopen. Ik heb
meer labyrinten gemaakt. Ik schrijf meer
over labyrinten. En nog steeds heb ik het
gevoel dat het allemaal nog moet beginnen.”

Het klassieke labyrint heeft in de afgelo-
pen millennia twee keer een belangrijke
transformatie doorgemaakt: ten tijden
van het Romeinse rijk, en daarna de
christelijke aanpassing in de 9e/10e
eeuw. Is het denkbaar dat we nog een
nieuwe vorm zullen meemaken? 

“Het zou kunnen, maar ik heb nog geen
compleet nieuw aantrekkelijk labyrint-
ontwerp gezien. Alleen pogingen om de
oude klassieke vorm te laten versmelten
met de christelijke vorm." 

Welk labyrint heeft uw absolute
voorkeur? 

“Elk labyrint waar ik voor sta is favoriet.”
■
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VIERHONDERD DOOLHOVEN
De site van 's werelds belangrijkste doolhof- en laby-
rintenbouwer, Adrian Fisher. Vierhonderd doolho-
ven (en labyrinten) heeft hij op zijn naam staan - in
23 landen. Bezoek deze site voor de overzichtskaar-
ten (N-Amerika, Europa) van alle maïsdoolhoven,
met doorklikmogelijkheden naar bijvoorbeeld het
Drielandenpunt in Vaals. 
www.maizemaze.com

GERNOT CANDOLINI
De site van bioloog Gernot Candolini, de
schrijver van een aantal aantrekkelijke
labyrintboeken. Zijn boeken zijn interes-
santer dan zijn website. Maar de boeken
zijn zo interessant dat zijn website niet
ongenoemd mag blijven. 
www.labyrinthe.at
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Websites zijn een schitterende
vorm van informatie. Waar
boeken moeilijk te krijgen

kunnen zijn, is een website à la
minute aanklikbaar, vol mooie

foto's en tal van
doorklikmogelijkheden. Waar te

beginnen? Hier bijvoorbeeld:

HET GROOTSTE ARCHIEF TER WERELD
De site van de man met het grootste archief ter we-
reld: Jeff Saward. De weerslag van 25 jaar ervaring.
Je zou haast zeggen: de beginnende liefhebber hoeft
alleen deze website te kennen om van hieruit verder
te klikken. Maar helaas, nogal wat 'links' functione-
ren niet meer. Geen boek veroudert zo snel als een
website.
www.labyrinthos.net

ENTHOUSIASTELING
Een a-commerciële site. Gemaakt door
een enthousiasteling die ook nog heel
goede websites blijkt te kunnen bouwen.
Een genot om door zijn tekst, foto's en
bewegende beelden te bladeren. Einde-
lijk iemand die weet hoe je een grote fo-
toverzameling overzichtelijk op een web-
site krijgt. Een aanrader. 
www.mymaze.de/home_e.htm

DUITSE LABYRINTEN
Grootste troef: de landkaart van Duitse labyrinten. Wie op de plaatsnaam van zijn
keuze klikt, krijgt een fotootje van het betreffende labyrint te zien - met informatie,
openingstijden, telefoonnummer en mailadres. Minpunt: alléén Duitse voorbeelden.
Anders zou je haast spreken over de ideale labyrinten-site.
www.begehbare-labyrinthe.de/
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CANVASLABYRINT
De Amerikaanse belangstelling in de ja-
ren negentig is begonnen met een bezoek
van dominee Lauren Artress aan Chart-
res. Na terugkeer maakte ze een replica
van het Chartres-labryrint voor haar
Grace Cathedral. Sindsdien reist ze met
haar canvaslabyrint van kerk naar kerk.
Nu is er het World-Wide Labyrinth Pro-
ject, een non-profitorganisatie, met als
doel: het introduceren van het labyrint in
kerken, scholen, ziekenhuizen, gevange-
nissen, parken, verpleeghuizen, luchtha-
vens en publieke ruimten.
www.gracecathedral.com
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NEDERLANDSE LABYRINTEN 
Op 1 juli 2002 verenigde een groep en-
thousiastelingen zich in de Stichting
Doolhof en Labyrint. Vier mensen die in
hun vrije tijd nieuwtjes verzamelen en se-
rieus onderzoek doen naar Nederlandse
doolhoven en labyrinten. Leuke en toe-
gankelijke website voor de beginnende
speurder: een stukje geschiedenis, wat
boekentips en “de” aanraders onder de
websites. Parel: de voorlopige lijst met
Nederlandse labyrinten en doolhoven.
www.doolhoven.nl 

DAVID BOWIE
Een verbijsterende verzameling info,
links, foto's, het complete script, weetjes
en van alles en nog wat over de cultfilm
Labyrinth uit 1986, met David Bowie.
Een meisje op zoek naar haar verdwenen
broer. Verzeild geraakt in een gigantisch
doolhof. De filmrecensenten zijn het niet
eens. De ene filmencyclopedie noemt de
film “saai en langdradig”; de andere juist
een aanrader “voor jeugdigen en jeugdi-
gen-van-hart”. Een cultfilm dus. De
maakster van deze website zegt de film
inmiddels zeker vijftig keer te hebben ge-
zien. 
www.astrolog.org/labyrnth/movie.htm

En dan nog...
VIRTUEEL LABYRINT
▼Op uw beeldscherm een labyrint lopen?
Kijk op:
http://labyrinth.kumu.org/Makaha2.htm

VIRTUEEL VERDWALEN 
▼Op uw beeldscherm verdwalen? Download
een programmaatje en zoek uw weg in een
doolhof.
www.astrolog.org/labyrnth/daedalus.htm

LABYRINTEN PRINTEN 
▼Wie een labyrint (Kreta, Chartres,
Romeins) op papier wil hebben, kan de
tekeningen hier gratis downloaden:
www.labyrinthsociety.org/html/about_labyrinth

s.html

MAISDOOLHOVEN
▼Hier nog een hele grote maïsdoolhofmaker
met foto's en kaartjes en adressen. Curieus:
www.cornfieldmaze.com/ ■

TIJDPERK VAN HET LABYRINT



INTERNET-LINKS
Honderden “draagbare” labyrinten zijn
sinds het begin van de jaren negentig ge-
fabriceerd. Honderdduizenden en moge-
lijk zelfs miljoenen mensen hebben zo
kennis gemaakt met het labyrint. Robert
Ferré is een van de bekendste makers.
Maar zijn website is vooral interessant
vanwege de enorme verzameling Inter-
net-links. 
www.labyrinthproject.com

Zeven vragen aan de Oostenrijkse

bioloog, fotograaf en

labyrintenmaker Gernot Candolini.

In uw nieuwste boek (Das Geheimnis-
volle Labyrinth) staat een interessante
landkaart: alle labyrinten en doolhoven
in Duitstalige landen. Wat me opvalt is
dat labyrinten en doolhoven alleen voor-
komen ten zuiden van Frankfurt. 

“Dat klopt. De hernieuwde belangstelling
voor labyrinten in de jaren negentig is be-
gonnen in Zwitserland en het zuiden van
Duitsland. Alsof er een lijn is die lang-
zaam naar het noorden opschuift. Inmid-
dels ligt die lijn overigens ten noorden
van Frankfurt, maar nog niet boven Mün-
ster. Het heeft ook te maken met de wat
nuchterder en rationelere mentaliteit van
de Noordduitsers. Maar ik vermoed dat
er ook daar de komende tien jaar veel
nieuwe labyrinten gemaakt zullen worden.”

Het labyrint is een kronkelige weg naar
het midden. Hoe komt het toch dat zoveel
mensen zich daartoe aangetrokken
voelen?

“Dat vind ik nog altijd verbazingwek-
kend. Na tien jaar werken met het laby-
rint sta ik nog altijd versteld van de effec-
ten van het lopen van een labyrint. Ik
denk dat sommige belangrijke dingen in
het leven de structuur van een labyrint
hebben. En in het labyrint voelen we ons
geroerd als we uitgebeeld zien wat we
voelen. We houden van het labyrint om-
dat het bevestigt wat we al weten. Geen
pad van enige betekenis in ons leven ver-
loopt in een rechte lijn. Ook al vertelt het
leven ons zo vaak het tegenovergestelde.” 

“Ooit leefden we in het tijdperk van het
labyrint”, zegt u in uw boek.
“Tegenwoordig leven we in het tijdperk
van het doolhof". Beleven we inmiddels
niet de vooravond van een nieuw
tijdperk van het labyrint?

“Ja, dat denk ik ook. Het doolhof is het
symbool van juist en niet-juist geweest:
de belangrijkste vraag die onze westerse
cultuur zich de afgelopen 500 jaar heeft
gesteld. Kijk naar onze scholen, waar ze
nog steeds de fouten van leerlingen aan
het tellen zijn om erachter te komen of
deze al of niet begaafd zijn.
“Maar in het onderwijs, en ook in de eco-
nomie, beginnen steeds meer mensen
zich af te vragen of die nadruk op goed en
fout wel zo ideaal is. Het labyrint biedt
een heel andere uitdaging. Het labyrint
zegt: loop of sta stil. Een vraag van een
totaal andere orde.”

De Amerikaan Alex Champion zoekt de
verklaring voor de aantrekkingskracht
van het labyrint in de uitstraling van het
symbool. Elk symbool heeft zijn eigen
energie, zegt hij. Ook een labyrint is een
symbool. En wel een symbool met een
heel krachtig, archetypisch energieveld.
Kunt u daar iets mee? 

“Zeker. We weten dat het hele universum
bij elkaar wordt gehouden door ener-
gieën. Overal zit energie. We zijn voort-
durend verbonden met allerlei soorten
energie. Voor mij zit er wel ook degelijk
energie in structuren en symbolen. Hoe-
wel ik dan bij een symbool eerder aan de
maan denk dan aan de zon. 
“Een symbool is een spiegel. Een sym-
bool weerspiegelt de energie die van jou
komt. En de kracht die naar je toe komt is
de kracht van je eigen ziel - vaak verbor-
gen en doorgaans niet gebruikt. Daarbij
reflecteert een symbool ook nog eens de
energie van vele andere zielen. Het laby-
rint heeft zo'n ongelooflijk lange geschie-
denis.” 

Er zijn twee jaar verstreken sinds de pu-
blicatie over uw labyrintenreis door
Europa. Wat is er sindsdien gebeurd? 

“Ik heb meer labyrinten gelopen. Ik heb
meer labyrinten gemaakt. Ik schrijf meer
over labyrinten. En nog steeds heb ik het
gevoel dat het allemaal nog moet beginnen.”

Het klassieke labyrint heeft in de afgelo-
pen millennia twee keer een belangrijke
transformatie doorgemaakt: ten tijden
van het Romeinse rijk, en daarna de
christelijke aanpassing in de 9e/10e
eeuw. Is het denkbaar dat we nog een
nieuwe vorm zullen meemaken? 

“Het zou kunnen, maar ik heb nog geen
compleet nieuw aantrekkelijk labyrint-
ontwerp gezien. Alleen pogingen om de
oude klassieke vorm te laten versmelten
met de christelijke vorm." 

Welk labyrint heeft uw absolute
voorkeur? 

“Elk labyrint waar ik voor sta is favoriet.”
■
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Websites zijn een schitterende
vorm van informatie. Waar
boeken moeilijk te krijgen

kunnen zijn, is een website à la
minute aanklikbaar, vol mooie

foto's en tal van
doorklikmogelijkheden. Waar te

beginnen? Hier bijvoorbeeld:

HET GROOTSTE ARCHIEF TER WERELD
De site van de man met het grootste archief ter we-
reld: Jeff Saward. De weerslag van 25 jaar ervaring.
Je zou haast zeggen: de beginnende liefhebber hoeft
alleen deze website te kennen om van hieruit verder
te klikken. Maar helaas, nogal wat 'links' functione-
ren niet meer. Geen boek veroudert zo snel als een
website.
www.labyrinthos.net

ENTHOUSIASTELING
Een a-commerciële site. Gemaakt door
een enthousiasteling die ook nog heel
goede websites blijkt te kunnen bouwen.
Een genot om door zijn tekst, foto's en
bewegende beelden te bladeren. Einde-
lijk iemand die weet hoe je een grote fo-
toverzameling overzichtelijk op een web-
site krijgt. Een aanrader. 
www.mymaze.de/home_e.htm

DUITSE LABYRINTEN
Grootste troef: de landkaart van Duitse labyrinten. Wie op de plaatsnaam van zijn
keuze klikt, krijgt een fotootje van het betreffende labyrint te zien - met informatie,
openingstijden, telefoonnummer en mailadres. Minpunt: alléén Duitse voorbeelden.
Anders zou je haast spreken over de ideale labyrinten-site.
www.begehbare-labyrinthe.de/
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CANVASLABYRINT
De Amerikaanse belangstelling in de ja-
ren negentig is begonnen met een bezoek
van dominee Lauren Artress aan Chart-
res. Na terugkeer maakte ze een replica
van het Chartres-labryrint voor haar
Grace Cathedral. Sindsdien reist ze met
haar canvaslabyrint van kerk naar kerk.
Nu is er het World-Wide Labyrinth Pro-
ject, een non-profitorganisatie, met als
doel: het introduceren van het labyrint in
kerken, scholen, ziekenhuizen, gevange-
nissen, parken, verpleeghuizen, luchtha-
vens en publieke ruimten.
www.gracecathedral.com
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NEDERLANDSE LABYRINTEN 
Op 1 juli 2002 verenigde een groep en-
thousiastelingen zich in de Stichting
Doolhof en Labyrint. Vier mensen die in
hun vrije tijd nieuwtjes verzamelen en se-
rieus onderzoek doen naar Nederlandse
doolhoven en labyrinten. Leuke en toe-
gankelijke website voor de beginnende
speurder: een stukje geschiedenis, wat
boekentips en “de” aanraders onder de
websites. Parel: de voorlopige lijst met
Nederlandse labyrinten en doolhoven.
www.doolhoven.nl 

DAVID BOWIE
Een verbijsterende verzameling info,
links, foto's, het complete script, weetjes
en van alles en nog wat over de cultfilm
Labyrinth uit 1986, met David Bowie.
Een meisje op zoek naar haar verdwenen
broer. Verzeild geraakt in een gigantisch
doolhof. De filmrecensenten zijn het niet
eens. De ene filmencyclopedie noemt de
film “saai en langdradig”; de andere juist
een aanrader “voor jeugdigen en jeugdi-
gen-van-hart”. Een cultfilm dus. De
maakster van deze website zegt de film
inmiddels zeker vijftig keer te hebben ge-
zien. 
www.astrolog.org/labyrnth/movie.htm

En dan nog...
VIRTUEEL LABYRINT
▼Op uw beeldscherm een labyrint lopen?
Kijk op:
http://labyrinth.kumu.org/Makaha2.htm

VIRTUEEL VERDWALEN 
▼Op uw beeldscherm verdwalen? Download
een programmaatje en zoek uw weg in een
doolhof.
www.astrolog.org/labyrnth/daedalus.htm

LABYRINTEN PRINTEN 
▼Wie een labyrint (Kreta, Chartres,
Romeins) op papier wil hebben, kan de
tekeningen hier gratis downloaden:
www.labyrinthsociety.org/html/about_labyrinth

s.html

MAISDOOLHOVEN
▼Hier nog een hele grote maïsdoolhofmaker
met foto's en kaartjes en adressen. Curieus:
www.cornfieldmaze.com/ ■

TIJDPERK VAN HET LABYRINT



De Britse historicus Jeff Saward

verkeert in de unieke positie dat hij

al 25 jaar doolhoven en labyrinten

onderzoekt. Net terug van een lezin-

gentournee van vijf weken door de

VS beantwoordt hij vijf brandende

vragen. 

Kunt u zich het moment herinneren dat
u voor het eerst gefascineerd raakte? 

“Nou en of! Mijn belangstelling werd ge-
wekt door een toevallig bezoekje aan het
Mizmaze turflabyrint in Winchester tij-
dens een middagwandeling in 1976. Tot
die dag kende ik alleen heggendoolhoven
uit mijn jeugd. Maar hier was maar één
pad en geen enkele mogelijkheid om te
kiezen. Elders in Engeland en de wereld
bleken nog veel meer van dit soort laby-
rinten te bestaan. Vanaf dat moment
wilde ik zoveel mogelijk te weten komen
over het doel en de geschiedenis van deze
curieuze constructies.”

De fascinatie voor het labyrint begint bij
veel mensen in Chartres. Zijn er meer
van dit soort bijzondere labyrinten? 

“Er zijn veel labyrinten die de fascinatie
van mensen hebben gewekt. In Engeland
worden met name de labyrinten van Bre-
amore in Hampshire en Saffron Walden
in Essex vaak genoemd als inspiratie-
bron.In Amerika wordt Grace Cathedral
in San Francisco vaak genoemd. Maar
elk labyrint kan die functie volgens mij
vervullen.” 

Al lezend in de vele boeken over labyrin-
ten, valt me op dat er zoveel verwarring
bestaat over hun oorspronkelijke beteke-
nis en gebruik. Waarom voelen mensen
zich eigenlijk aangetrokken tot
labyrinten en doolhoven? 

“Die vraag is niet zo makkelijk te beant-
woorden. De populariteit van doolhoven
komt vermoedelijk door de sensatie van
het verdwalen in een veilige en besloten
omgeving. Het kost tijd om het midden te
vinden, en misschien haal je het wel
nooit, maar je weet dat je er altijd weer
veilig uit zult komen. 
“Bij het labyrint ligt dat anders. Hier weet
je zeker dat je bij het midden zult uitkomen,
alleen niet hoeveel kronkels en bochten
je op je weg tegen zult komen. Doolho-
ven vereisen een bepaalde mate van be-
hendigheid, gezond verstand en geluk -
labyrinten vooral vertrouwen en geloof.”

Waarom zijn er in Nederland in de 17e,
18e, 19e en 20e eeuw eigenlijk zoveel
doolhoven aangelegd? Zelfs de beroemde
Engelse Hampton Court doolhof lijkt
geïnspireerd op een oud zestiende-eeuws
Nederlands doolhof. 

“De populariteit van heggendoolhoven
in Nederland was vooral een modever-
schijnsel. In die tijd waren doolhoven
overigens ook erg populair in Engeland.
De nauwe banden tussen de koninklijke
families en de adel van Nederland en En-
geland in het eind van de 17e en het be-
gin van de 18e eeuw zou een verklaring
kunnen zijn.”

U hebt veel labyrinten gezien in de
wereld. Wat was in de afgelopen vijf tot
tien jaar uw mooiste ontdekking?

“Mijn opwindendste ontdekking was
zonder twijfel een overwoekerd turflaby-
rint in Noord-Engeland. Er bestonden
foto's van, genomen met een kleine ca-
mera onder een modelvliegtuigje, maar
de betreffende persoon weigerde de loca-
tie prijs te geven. Uitgaande van de
schaarse aanwijzingen die ik had, is het
me uiteindelijk gelukt om de plek terug
te vinden op foto's van spionagesatellie-
ten die in de jaren tachtig genomen wa-
ren door het Russische leger. Zelfs het
labyrint is op deze satellietfoto's nog te
zien. 
“De ironie van het verhaal wil dat ik een
paar maanden later in Noord-Rusland la-
byrinten aan het fotograferen was op af-
gelegen eilanden en landtongen rond de
Witte Zee, en al fotograferend opgepakt
werd door de Russische Geheime Dienst.
Nadat ik het doel van mijn reis had uitge-
legd lieten ze me gaan. Vervolgens kon
ik hen bedanken voor hun fantastische
bijdrage aan het opsporen van dat oude
labyrint in Noord-Engeland.” 

■
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RUSSISCHE SPIONAGEFOTO’S

Waalkade Nijmegen\

Wat blijft verbazen na
kennismaking met het fenomeen

labyrinten, is het onnoemelijk gro-
te aantal oude en moderne

labyrinten in de wereld. Een en
hetzelfde type labyrint vinden we

terug op Kreta, in Afghanistan,
India, Sri Lanka, Indonesië en de

Afrikaanse westkust. 

SCANDINAVIE 
Aan de kusten van Scandinavië zijn alles
bij elkaar meer dan driehonderd oude
stenen labyrinten gevonden. Vaak lastig
te vinden zonder gids. In Zweden en Fin-
land liggen ze op afgelegen eilandjes: de
mooiste Finse exemplaren bijvoorbeeld
op de Åland-archipel, halverwege Zwe-
den en Finland. Het bekendste Zweedse
labyrint ligt op het eiland Gotland - 13e
eeuw. 

DUITSLAND
Duitsland heeft ooit één oud kerklabyrint
gehad: in de dom van Keulen. Niemand
weet hoe het eruit heeft gezien of wan-
neer het verloren is gegaan. In 1977 is
een nieuw witmarmeren labyrint inge-
legd. Te klein om te lopen. Gernot Can-
dolini ontdekte een nieuw kerklabyrint
in Hohenberg, nabij Würzburg. De pas-
toor en kunstenaar Sieger Köder liet voor
het altaar een klein achthoekig vloerlaby-
rint inbouwen. Van de honderd graslaby-
rinten in Duitsland zijn er nog drie over.
De grootste nabij Hannover, met een vol-
groeide linde in het centrum. In het zui-
den van Duitsland, Oostenrijk en vooral
Zwitserland zijn in de jaren negentig
tientallen nieuwe labyrinten aangelegd. 

FRANKRIJK
Het land van de kerklabyrinten. Vaak
verwijderd in de 18e eeuw; deels weer te-
ruggeplaatst in de 19e eeuw. In Chartres
ongeschonden, maar vaak bedekt met
stoelen. Op vrijdag is 's werelds bekend-
ste labyrint vaak onbedekt. Ook indruk-
wekkend: het vloerlabyrint in Amiens,
een replica van het aloude origineel. In
St. Quentin ligt een kopie uit 1485 van
het oorspronkelijke labyrint (vaak onbe-
dekt).

ENGELAND
In Engeland is slechts één oud, gotisch
kerklabyrint bewaard gebleven. Alleen
voor mensen met goede ogen overigens:
in het plafond van het kleine gotisch
kerkje, St Mary, in Bristol. In de kathe-
draal van Ely ligt een modern vloerlabyrint
uit de 19e eeuw. Engeland is meer bekend
om zijn graslabyrinten. Er zijn negen van
die historische plaggenlabyrinten bewaard
gebleven. Een mooi exemplaar in het dorpje
Somerton, even ten noorden van Oxford.
Het grootste (1699) exemplaar: op de
meent van Saffron Walden in Essex (zie
de coverfoto). Een fascinerende groep
stenen labyrinten is te vinden op de Scilly
Eilanden. Waarschijnlijk gebouwd om de
vissers te beschermen tegen slecht weer. 

ITALIE
In rotswanden in het noorden van Italië,
Val Camonica, zijn vijf labyrinten gevon-
den uit de vroege IJzertijd (750-500 v
Chr). Wat de kerken betreft zijn vooral
vermeldenswaard het kleine labyrint op
een pilaar voor de kathedraal van Lucca
en het vloerlabyrint in de kathedraal van
Ravenna. Volgens Plinius de Oudere (36
n Chr) werden graslabyrinten in Italië al
in de eerste eeuw na Christus aangelegd.
In de velden, zei hij, ter vermaak van kin-
deren. Geen voorbeelden zijn bewaard
gebleven. 

NEDERLAND 
Nederland is van oudsher een doolhoven-
land geweest. Maar ook het aantal laby-
rinten breidt zich uit. Opvallend hoeveel
kunstenaars zich door labyrinten laten
inspireren. In 1997 waren er, behalve een
waterlabyrint in Nijmegen nog drie laby-
rinten bekend, waaronder in de Maast-
richtse St. Servaaskerk (1880). Vier jaar
later, in 2001 had de Stichting Doolhof en
Labyrint opnieuw vijf 'oudere' exemplaren
getraceerd: op de Brink van Deventer
(1993), in Lochem (1994), in Vorden
(1995), in de Sint-Nicolaaskerk in Nieu-
wegein (19e eeuw) en in Park Steenderens
in het Gelderse Westervoort (1985). En er
waren zes gloednieuwe exemplaren bijge-
komen. En in 2003? Een nieuw wilgenla-
byrint in IJsselstein, een labyrintenpark
in Bad Boekelo, een labyrint bij de Mal-
lumse Molen in Eibergen van landschaps-
kunstenaar Jim Buchanan. En graslaby-
rinten in Etten Leur en Dodewaard, op
privé-terrein (bron: de Stichting Doolhof
en Labyrint). ■
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De Britse historicus Jeff Saward

verkeert in de unieke positie dat hij

al 25 jaar doolhoven en labyrinten

onderzoekt. Net terug van een lezin-

gentournee van vijf weken door de

VS beantwoordt hij vijf brandende

vragen. 

Kunt u zich het moment herinneren dat
u voor het eerst gefascineerd raakte? 

“Nou en of! Mijn belangstelling werd ge-
wekt door een toevallig bezoekje aan het
Mizmaze turflabyrint in Winchester tij-
dens een middagwandeling in 1976. Tot
die dag kende ik alleen heggendoolhoven
uit mijn jeugd. Maar hier was maar één
pad en geen enkele mogelijkheid om te
kiezen. Elders in Engeland en de wereld
bleken nog veel meer van dit soort laby-
rinten te bestaan. Vanaf dat moment
wilde ik zoveel mogelijk te weten komen
over het doel en de geschiedenis van deze
curieuze constructies.”

De fascinatie voor het labyrint begint bij
veel mensen in Chartres. Zijn er meer
van dit soort bijzondere labyrinten? 

“Er zijn veel labyrinten die de fascinatie
van mensen hebben gewekt. In Engeland
worden met name de labyrinten van Bre-
amore in Hampshire en Saffron Walden
in Essex vaak genoemd als inspiratie-
bron.In Amerika wordt Grace Cathedral
in San Francisco vaak genoemd. Maar
elk labyrint kan die functie volgens mij
vervullen.” 

Al lezend in de vele boeken over labyrin-
ten, valt me op dat er zoveel verwarring
bestaat over hun oorspronkelijke beteke-
nis en gebruik. Waarom voelen mensen
zich eigenlijk aangetrokken tot
labyrinten en doolhoven? 

“Die vraag is niet zo makkelijk te beant-
woorden. De populariteit van doolhoven
komt vermoedelijk door de sensatie van
het verdwalen in een veilige en besloten
omgeving. Het kost tijd om het midden te
vinden, en misschien haal je het wel
nooit, maar je weet dat je er altijd weer
veilig uit zult komen. 
“Bij het labyrint ligt dat anders. Hier weet
je zeker dat je bij het midden zult uitkomen,
alleen niet hoeveel kronkels en bochten
je op je weg tegen zult komen. Doolho-
ven vereisen een bepaalde mate van be-
hendigheid, gezond verstand en geluk -
labyrinten vooral vertrouwen en geloof.”

Waarom zijn er in Nederland in de 17e,
18e, 19e en 20e eeuw eigenlijk zoveel
doolhoven aangelegd? Zelfs de beroemde
Engelse Hampton Court doolhof lijkt
geïnspireerd op een oud zestiende-eeuws
Nederlands doolhof. 

“De populariteit van heggendoolhoven
in Nederland was vooral een modever-
schijnsel. In die tijd waren doolhoven
overigens ook erg populair in Engeland.
De nauwe banden tussen de koninklijke
families en de adel van Nederland en En-
geland in het eind van de 17e en het be-
gin van de 18e eeuw zou een verklaring
kunnen zijn.”

U hebt veel labyrinten gezien in de
wereld. Wat was in de afgelopen vijf tot
tien jaar uw mooiste ontdekking?

“Mijn opwindendste ontdekking was
zonder twijfel een overwoekerd turflaby-
rint in Noord-Engeland. Er bestonden
foto's van, genomen met een kleine ca-
mera onder een modelvliegtuigje, maar
de betreffende persoon weigerde de loca-
tie prijs te geven. Uitgaande van de
schaarse aanwijzingen die ik had, is het
me uiteindelijk gelukt om de plek terug
te vinden op foto's van spionagesatellie-
ten die in de jaren tachtig genomen wa-
ren door het Russische leger. Zelfs het
labyrint is op deze satellietfoto's nog te
zien. 
“De ironie van het verhaal wil dat ik een
paar maanden later in Noord-Rusland la-
byrinten aan het fotograferen was op af-
gelegen eilanden en landtongen rond de
Witte Zee, en al fotograferend opgepakt
werd door de Russische Geheime Dienst.
Nadat ik het doel van mijn reis had uitge-
legd lieten ze me gaan. Vervolgens kon
ik hen bedanken voor hun fantastische
bijdrage aan het opsporen van dat oude
labyrint in Noord-Engeland.” 

■
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RUSSISCHE SPIONAGEFOTO’S

Waalkade Nijmegen\

Wat blijft verbazen na
kennismaking met het fenomeen

labyrinten, is het onnoemelijk gro-
te aantal oude en moderne

labyrinten in de wereld. Een en
hetzelfde type labyrint vinden we

terug op Kreta, in Afghanistan,
India, Sri Lanka, Indonesië en de

Afrikaanse westkust. 

SCANDINAVIE 
Aan de kusten van Scandinavië zijn alles
bij elkaar meer dan driehonderd oude
stenen labyrinten gevonden. Vaak lastig
te vinden zonder gids. In Zweden en Fin-
land liggen ze op afgelegen eilandjes: de
mooiste Finse exemplaren bijvoorbeeld
op de Åland-archipel, halverwege Zwe-
den en Finland. Het bekendste Zweedse
labyrint ligt op het eiland Gotland - 13e
eeuw. 

DUITSLAND
Duitsland heeft ooit één oud kerklabyrint
gehad: in de dom van Keulen. Niemand
weet hoe het eruit heeft gezien of wan-
neer het verloren is gegaan. In 1977 is
een nieuw witmarmeren labyrint inge-
legd. Te klein om te lopen. Gernot Can-
dolini ontdekte een nieuw kerklabyrint
in Hohenberg, nabij Würzburg. De pas-
toor en kunstenaar Sieger Köder liet voor
het altaar een klein achthoekig vloerlaby-
rint inbouwen. Van de honderd graslaby-
rinten in Duitsland zijn er nog drie over.
De grootste nabij Hannover, met een vol-
groeide linde in het centrum. In het zui-
den van Duitsland, Oostenrijk en vooral
Zwitserland zijn in de jaren negentig
tientallen nieuwe labyrinten aangelegd. 

FRANKRIJK
Het land van de kerklabyrinten. Vaak
verwijderd in de 18e eeuw; deels weer te-
ruggeplaatst in de 19e eeuw. In Chartres
ongeschonden, maar vaak bedekt met
stoelen. Op vrijdag is 's werelds bekend-
ste labyrint vaak onbedekt. Ook indruk-
wekkend: het vloerlabyrint in Amiens,
een replica van het aloude origineel. In
St. Quentin ligt een kopie uit 1485 van
het oorspronkelijke labyrint (vaak onbe-
dekt).

ENGELAND
In Engeland is slechts één oud, gotisch
kerklabyrint bewaard gebleven. Alleen
voor mensen met goede ogen overigens:
in het plafond van het kleine gotisch
kerkje, St Mary, in Bristol. In de kathe-
draal van Ely ligt een modern vloerlabyrint
uit de 19e eeuw. Engeland is meer bekend
om zijn graslabyrinten. Er zijn negen van
die historische plaggenlabyrinten bewaard
gebleven. Een mooi exemplaar in het dorpje
Somerton, even ten noorden van Oxford.
Het grootste (1699) exemplaar: op de
meent van Saffron Walden in Essex (zie
de coverfoto). Een fascinerende groep
stenen labyrinten is te vinden op de Scilly
Eilanden. Waarschijnlijk gebouwd om de
vissers te beschermen tegen slecht weer. 

ITALIE
In rotswanden in het noorden van Italië,
Val Camonica, zijn vijf labyrinten gevon-
den uit de vroege IJzertijd (750-500 v
Chr). Wat de kerken betreft zijn vooral
vermeldenswaard het kleine labyrint op
een pilaar voor de kathedraal van Lucca
en het vloerlabyrint in de kathedraal van
Ravenna. Volgens Plinius de Oudere (36
n Chr) werden graslabyrinten in Italië al
in de eerste eeuw na Christus aangelegd.
In de velden, zei hij, ter vermaak van kin-
deren. Geen voorbeelden zijn bewaard
gebleven. 

NEDERLAND 
Nederland is van oudsher een doolhoven-
land geweest. Maar ook het aantal laby-
rinten breidt zich uit. Opvallend hoeveel
kunstenaars zich door labyrinten laten
inspireren. In 1997 waren er, behalve een
waterlabyrint in Nijmegen nog drie laby-
rinten bekend, waaronder in de Maast-
richtse St. Servaaskerk (1880). Vier jaar
later, in 2001 had de Stichting Doolhof en
Labyrint opnieuw vijf 'oudere' exemplaren
getraceerd: op de Brink van Deventer
(1993), in Lochem (1994), in Vorden
(1995), in de Sint-Nicolaaskerk in Nieu-
wegein (19e eeuw) en in Park Steenderens
in het Gelderse Westervoort (1985). En er
waren zes gloednieuwe exemplaren bijge-
komen. En in 2003? Een nieuw wilgenla-
byrint in IJsselstein, een labyrintenpark
in Bad Boekelo, een labyrint bij de Mal-
lumse Molen in Eibergen van landschaps-
kunstenaar Jim Buchanan. En graslaby-
rinten in Etten Leur en Dodewaard, op
privé-terrein (bron: de Stichting Doolhof
en Labyrint). ■
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Kinderboeken

Labyrinten en kinderen
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De doolhof leek zijn langste tijd te
hebben gehad. Een grotere tegen-

stelling met de moderne
pretparken leek niet denkbaar.

Maar zie: in de jaren tachtig
werden honderden Japanse

(houten) doolhoven aangelegd; in
de jaren negentig gevolgd door de

maïsdoolhoven. Een impressie.

HET VERRE OOSTEN
Zoals Engeland het land is van graslaby-
rinten en Frankrijk altijd geassocieerd
wordt met kerklabyrinten, zo lijkt het
Verre Oosten verbonden met doolhoven
van hout en steen. Voordeel: instant te
bouwen en makkelijk te onderhouden.
En ook makkelijk op te ruimen. Want de
doolhof-rage die in de jaren tachtig over
Japan spoelde is alweer voorbij; het mee-
rendeel van de houten-schot-doolhoven
van weleer is weer afgebroken. 

De 19e eeuwse doolhof in Bridge End Gardens in 1907
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Doolhof uit 1766 in de Keizerlijke Tuin, Peking.
Vernietigd in 1860. 

MAISDOOLHOVEN
Grote pretparkachtige maïsdoolhofcom-
plexen winnen aan populariteit. In
Frankrijk bijvoorbeeld onder de naam
Labyrinthus - in Reignac-sur-Indre en de
Elzas. De allergrootste exemplaren we-
reldwijd, maar vaak ook de allermooiste
zijn van Adrian Fisher. Het wereldrecord
2003 staat wederom op zijn naam: in En-
geland ditmaal, Stewart's Garden World
in Christchurch, Dorset. Hoeveel groter
kan een doolhof nog worden? 

HEGGENDOOLHOVEN 
Even buiten Ruurlo, in de Gelderse Achterhoek, nabij de weg
naar Vorden, ligt met 1188 meter pad de doolhof dat zich ooit
de grootste heggendoolhof van de wereld mocht noemen. Maar
dat is lang geleden. In 1992 werd Ruurlo voorbij gestreefd door
de heggendoolhof van Adrian Fisher op het Drielandenpunt in
Vaals (130.000 bezoekers per jaar). Open vanaf april. In China
werkt Fisher aan een doolhof van jasmijntheestruiken met een
padlengte van 7.700 meter. Maar het is al mooi dat Ruurlo er nog is, gelet op de verwaar-
loosde en bijna doorzichtige heggen van weleer. In 1975 ontfermde Staatsbosbeheer zich
over de zieke: de doolhof uit 1890 is gerenoveerd, met duizenden nieuwe beuken. Sinds
1985 (vanaf mei) weer open voor publiek. Info: VVV Ruurlo. 

De doolhof van Ruurlo

AMSTERDAM EN DEN HAAG
Nederland is een doolhovenparadijs geweest. Amsterdam telde in de renaissance maar
liefst vier doolhoven. Op 25 januari 1979 kreeg de Duitse labyrintenvorser Hermann
Kern een brief van de toenmalige conservator van de Gemeentelijke Archiefdienst Am-
sterdam. Zo weten we dat er de Oude Doolhof moet zijn geweest op de hoek Prinsen-
gracht/Looiersgracht, en de Nieuwe Doolhof, even verderop aan de Rozengracht (bij
“de derde brug”). En vóór 1700 ook nog de Rode Doolhof op de hoek Utrechtse-
straat/Keizersgracht en de “Grote of Franse Doolhof” aan de “Binnen-Amstel”. Ook
Den Haag en Leiden hadden hun doolhoven. Jammer dat er geen teletijdmachine be-
staat. 

Doolhof uit 1690 in Sorgvliet, Den Haag

LABERINT D'HORTA PARK
Een van de aantrekkelijkste doolhoven
volgens de kenners. Een aanplant van ci-
pressenhagen uit 1791. Enige jaren gele-
den volledig gerestaureerd. En nu weer
in uitstekende staat. Volgens Jeff Saward
een van de grote aanraders. 

ENGELAND
Toen Staatsbosbeheer in Nederland aan
de restauratie van de Doolhof van Ruurlo
begon, werd in Engeland een begin ge-
maakt met de aanplant van de reusach-
tige heggendoolhof van Longleat House
in Wiltshire. Wel beschouwd een keer-
punt: het begin van een golf van her-
nieuwde belangstelling voor “de doolhof”
- vanwege het ingenieuze ontwerp en de
desoriënterende wirwar van kronkelende
paden. Longleat House haalde de Gui-
ness Book of Records destijds als het
grootste doolhof ter wereld. Achterhaald
- maar met de aanleg van vier nieuwe
doolhoven, waaronder een glaslabyrint
en een rozentuindoolhof, is Longleat een
van de favoriete doolhoflocaties. De be-
roemdste aller doolhoven? Ja, dat is en
blijft natuurlijk de doolhof van Hampton
Court. ■

Laberint d'Horta Park in Barcelona
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's Werelds beroemdste 
doolhof: Hampton Court. 

KINDERBOEKEN

In het vierde deel van de Harry Potter-
serie van J. K. Rowling Harry Potter en

de Vuurbeker wordt het wereldkam-
pioenschap zwerkbal georganiseerd. Als
na de zomervakantie de kostschool
Zweinstein weer begint, komen de tove-
naarsleerlingen uit Frankrijk en Rusland
naar Engeland voor een groot toernooi.
In een jaar is er een doolhof gegroeid van
metershoge heggen. Bij de laatste van de
zeer gevaarlijke toernooiopdrachten gaat
het er dan om wie er als eerste in het mid-
delpunt van de doolhof de Vuurbeker
weet aan te raken. De doolhof zit vol
griezelige obstakels en monsters en tel-
kens is er weer iets te overwinnen. 
De Harry Potter-boeken die nu uitkomen
zijn absoluut bedoeld voor oudere kinde-
ren (en volwassenen). En ik kon op mijn
speurtocht naar echte kinderboeken
waarin een labyrint voorkomt niets an-
ders vinden dan overdrachtelijke elemen-
ten van de zoektocht in het leven. 
Zoals bijvoorbeeld in Paul Biegels boe-
ken over De kleine kapitein en in Astrid
Lindgrens De gebroeders Leeuwenhart,
en natuurlijk in De geheime tuin van
Francis Burnett. Als je het labyrint ziet
als verbeelding van de wereld en van het
leven, van de levensweg, dan is in feite
elk sprookje, elk verhaal of boek waarin
je na lange omwegen uiteindelijk bij een
(verrassend) einde komt een labyrint.
In het rijk geïllustreerde boek Labyrinten
van Marion en Werner Küstenmacher
lees ik dat de wegen in een doolhof ver-
takkingen, kruispunten en allerlei andere
vormen vertonen die de bezoeker met op-
zet op dwaalwegen leiden. Een klassiek
labyrint heeft geen vertakkingen en
kruispunten. Via allerlei kronkels en om-
wegen komt men vanzelf uit bij het mid-
delpunt. En daar wordt dan een toren,
een fontein of een ander geheim gevon-

den. In zo'n labyrint kun je niet verdwalen.
Zodat je je tijdens het lopen volledig op de
innerlijke ervaring kunt concentreren. 
Bij een goed doolhof is er vooral plezier
bij het zoeken: het is spannend en er is
voor verwarring gezorgd. De bezoeker
richt zijn aandacht naar buiten.
Dit labyrintenboek van uitgeverij Panta
Rhei is een bonte mengeling van klas-
sieke labyrinten en doolhoven. Er staan
afbeeldingen in van labyrinten uit wel
dertig eeuwen: eenvoudige en ingewik-
kelde kronkelwegen uit alle landen en
culturen, met bijbehorende teksten. 
Dit labyrintenboek inspireerde de inte-
gratief kindertherapeute Clarisse Miran-
dolle uit Zeist bij de behandeling van kin-
deren met problemen. Ze laat de
kinderen zelf hun lievelingslabyrint kie-
zen: als het ware hun eigen weg. Zo'n
vergrote tekening mogen ze inkleuren,
ermee bezig zijn en erover praten: er in
gedachten in en uit gaan, telkens weer
zoals zij dat willen. En eenmaal op pad:
doorgaan, je komt er wel. Dat geeft een
basisvertrouwen dat het leven goed is. In
de woorden van Marion en Werner Kü-
stenmachter: “Zo wordt de weg door het
labyrint tot een symbool voor onze weg
door het leven en voor het zoeken naar
datgene wat het middelpunt van ons le-
ven uitmaakt.” Clarisse Mirandolle is en-
thousiast over het werken met de labyrin-
ten en kinderen: je weg vinden door
middel van kijken, zoeken, voelen, kleu-
ren, tekenen, bouwen, dansen, spelen,
mediteren en praten en zingen. Het helpt. 

Amalia Baracs

M. en W. Küstenmacher: Labyrinten. Een
ontdekkingsreis door de wereld van labyrin-
ten en doolhoven, 2001, Uitg. Panta Rhei.   ■
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De doolhof leek zijn langste tijd te
hebben gehad. Een grotere tegen-

stelling met de moderne
pretparken leek niet denkbaar.

Maar zie: in de jaren tachtig
werden honderden Japanse

(houten) doolhoven aangelegd; in
de jaren negentig gevolgd door de

maïsdoolhoven. Een impressie.

HET VERRE OOSTEN
Zoals Engeland het land is van graslaby-
rinten en Frankrijk altijd geassocieerd
wordt met kerklabyrinten, zo lijkt het
Verre Oosten verbonden met doolhoven
van hout en steen. Voordeel: instant te
bouwen en makkelijk te onderhouden.
En ook makkelijk op te ruimen. Want de
doolhof-rage die in de jaren tachtig over
Japan spoelde is alweer voorbij; het mee-
rendeel van de houten-schot-doolhoven
van weleer is weer afgebroken. 

De 19e eeuwse doolhof in Bridge End Gardens in 1907
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Doolhof uit 1766 in de Keizerlijke Tuin, Peking.
Vernietigd in 1860. 

MAISDOOLHOVEN
Grote pretparkachtige maïsdoolhofcom-
plexen winnen aan populariteit. In
Frankrijk bijvoorbeeld onder de naam
Labyrinthus - in Reignac-sur-Indre en de
Elzas. De allergrootste exemplaren we-
reldwijd, maar vaak ook de allermooiste
zijn van Adrian Fisher. Het wereldrecord
2003 staat wederom op zijn naam: in En-
geland ditmaal, Stewart's Garden World
in Christchurch, Dorset. Hoeveel groter
kan een doolhof nog worden? 

HEGGENDOOLHOVEN 
Even buiten Ruurlo, in de Gelderse Achterhoek, nabij de weg
naar Vorden, ligt met 1188 meter pad de doolhof dat zich ooit
de grootste heggendoolhof van de wereld mocht noemen. Maar
dat is lang geleden. In 1992 werd Ruurlo voorbij gestreefd door
de heggendoolhof van Adrian Fisher op het Drielandenpunt in
Vaals (130.000 bezoekers per jaar). Open vanaf april. In China
werkt Fisher aan een doolhof van jasmijntheestruiken met een
padlengte van 7.700 meter. Maar het is al mooi dat Ruurlo er nog is, gelet op de verwaar-
loosde en bijna doorzichtige heggen van weleer. In 1975 ontfermde Staatsbosbeheer zich
over de zieke: de doolhof uit 1890 is gerenoveerd, met duizenden nieuwe beuken. Sinds
1985 (vanaf mei) weer open voor publiek. Info: VVV Ruurlo. 

De doolhof van Ruurlo

AMSTERDAM EN DEN HAAG
Nederland is een doolhovenparadijs geweest. Amsterdam telde in de renaissance maar
liefst vier doolhoven. Op 25 januari 1979 kreeg de Duitse labyrintenvorser Hermann
Kern een brief van de toenmalige conservator van de Gemeentelijke Archiefdienst Am-
sterdam. Zo weten we dat er de Oude Doolhof moet zijn geweest op de hoek Prinsen-
gracht/Looiersgracht, en de Nieuwe Doolhof, even verderop aan de Rozengracht (bij
“de derde brug”). En vóór 1700 ook nog de Rode Doolhof op de hoek Utrechtse-
straat/Keizersgracht en de “Grote of Franse Doolhof” aan de “Binnen-Amstel”. Ook
Den Haag en Leiden hadden hun doolhoven. Jammer dat er geen teletijdmachine be-
staat. 

Doolhof uit 1690 in Sorgvliet, Den Haag

LABERINT D'HORTA PARK
Een van de aantrekkelijkste doolhoven
volgens de kenners. Een aanplant van ci-
pressenhagen uit 1791. Enige jaren gele-
den volledig gerestaureerd. En nu weer
in uitstekende staat. Volgens Jeff Saward
een van de grote aanraders. 

ENGELAND
Toen Staatsbosbeheer in Nederland aan
de restauratie van de Doolhof van Ruurlo
begon, werd in Engeland een begin ge-
maakt met de aanplant van de reusach-
tige heggendoolhof van Longleat House
in Wiltshire. Wel beschouwd een keer-
punt: het begin van een golf van her-
nieuwde belangstelling voor “de doolhof”
- vanwege het ingenieuze ontwerp en de
desoriënterende wirwar van kronkelende
paden. Longleat House haalde de Gui-
ness Book of Records destijds als het
grootste doolhof ter wereld. Achterhaald
- maar met de aanleg van vier nieuwe
doolhoven, waaronder een glaslabyrint
en een rozentuindoolhof, is Longleat een
van de favoriete doolhoflocaties. De be-
roemdste aller doolhoven? Ja, dat is en
blijft natuurlijk de doolhof van Hampton
Court. ■

Laberint d'Horta Park in Barcelona
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's Werelds beroemdste 
doolhof: Hampton Court. 

KINDERBOEKEN

In het vierde deel van de Harry Potter-
serie van J. K. Rowling Harry Potter en

de Vuurbeker wordt het wereldkam-
pioenschap zwerkbal georganiseerd. Als
na de zomervakantie de kostschool
Zweinstein weer begint, komen de tove-
naarsleerlingen uit Frankrijk en Rusland
naar Engeland voor een groot toernooi.
In een jaar is er een doolhof gegroeid van
metershoge heggen. Bij de laatste van de
zeer gevaarlijke toernooiopdrachten gaat
het er dan om wie er als eerste in het mid-
delpunt van de doolhof de Vuurbeker
weet aan te raken. De doolhof zit vol
griezelige obstakels en monsters en tel-
kens is er weer iets te overwinnen. 
De Harry Potter-boeken die nu uitkomen
zijn absoluut bedoeld voor oudere kinde-
ren (en volwassenen). En ik kon op mijn
speurtocht naar echte kinderboeken
waarin een labyrint voorkomt niets an-
ders vinden dan overdrachtelijke elemen-
ten van de zoektocht in het leven. 
Zoals bijvoorbeeld in Paul Biegels boe-
ken over De kleine kapitein en in Astrid
Lindgrens De gebroeders Leeuwenhart,
en natuurlijk in De geheime tuin van
Francis Burnett. Als je het labyrint ziet
als verbeelding van de wereld en van het
leven, van de levensweg, dan is in feite
elk sprookje, elk verhaal of boek waarin
je na lange omwegen uiteindelijk bij een
(verrassend) einde komt een labyrint.
In het rijk geïllustreerde boek Labyrinten
van Marion en Werner Küstenmacher
lees ik dat de wegen in een doolhof ver-
takkingen, kruispunten en allerlei andere
vormen vertonen die de bezoeker met op-
zet op dwaalwegen leiden. Een klassiek
labyrint heeft geen vertakkingen en
kruispunten. Via allerlei kronkels en om-
wegen komt men vanzelf uit bij het mid-
delpunt. En daar wordt dan een toren,
een fontein of een ander geheim gevon-

den. In zo'n labyrint kun je niet verdwalen.
Zodat je je tijdens het lopen volledig op de
innerlijke ervaring kunt concentreren. 
Bij een goed doolhof is er vooral plezier
bij het zoeken: het is spannend en er is
voor verwarring gezorgd. De bezoeker
richt zijn aandacht naar buiten.
Dit labyrintenboek van uitgeverij Panta
Rhei is een bonte mengeling van klas-
sieke labyrinten en doolhoven. Er staan
afbeeldingen in van labyrinten uit wel
dertig eeuwen: eenvoudige en ingewik-
kelde kronkelwegen uit alle landen en
culturen, met bijbehorende teksten. 
Dit labyrintenboek inspireerde de inte-
gratief kindertherapeute Clarisse Miran-
dolle uit Zeist bij de behandeling van kin-
deren met problemen. Ze laat de
kinderen zelf hun lievelingslabyrint kie-
zen: als het ware hun eigen weg. Zo'n
vergrote tekening mogen ze inkleuren,
ermee bezig zijn en erover praten: er in
gedachten in en uit gaan, telkens weer
zoals zij dat willen. En eenmaal op pad:
doorgaan, je komt er wel. Dat geeft een
basisvertrouwen dat het leven goed is. In
de woorden van Marion en Werner Kü-
stenmachter: “Zo wordt de weg door het
labyrint tot een symbool voor onze weg
door het leven en voor het zoeken naar
datgene wat het middelpunt van ons le-
ven uitmaakt.” Clarisse Mirandolle is en-
thousiast over het werken met de labyrin-
ten en kinderen: je weg vinden door
middel van kijken, zoeken, voelen, kleu-
ren, tekenen, bouwen, dansen, spelen,
mediteren en praten en zingen. Het helpt. 

Amalia Baracs

M. en W. Küstenmacher: Labyrinten. Een
ontdekkingsreis door de wereld van labyrin-
ten en doolhoven, 2001, Uitg. Panta Rhei.   ■
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Meer dan twintig jaar verkocht ze bio-
logische groenten. Nu opent ze brug-

gen en maakt ze labyrinten, schrijft
gedichten en bedenkt het ene na het ande-
re kunstproject. 

Een bezoek aan een van de mooiste tuin-
derijen van Nederland, daar begon het
mee. Zo’n dag dat je je hele familie, inclu-
sief oma en nichtje, makkelijk meekrijgt
voor een stuk ‘s Gravelandse notentaart,
een wandeling tussen de bloemen, een
blik op de pompoenen, en een gesprekje
met de tuinder. Sijmen Brandsma gehe-
ten.
- “Prachtig zeg, dat stenen labyrint daar
tussen de planten.”
- “Ja maar, heb je dat vierkante labyrint
even verderop wel gezien?”
- “Van wie zijn ze eigenlijk?”
- “Van Mariken de Goede, part-time
brugwachtster in Ouderkerk.” Een mail
en een telefoongesprek later glijdt de
fiets langs de Amstel. De route die Mari-
ken in de zomer zelf ook bijna elke och-
tend kiest. 
Een uurtje later, en drie bruggen verder,
even voorbij Ouderkerk aan de Amstel,
stoten we midden tussen de weilanden
op een gehucht: vijf huizen, twee brug-
gen en een uitspanning. Als het moet
wordt ook die uitspanning met terras nog
eens bediend door Mariken - als ze ten-
minste zin heeft. Zoals laatst. Een me-
vrouw op de fiets, met de tong op de
schoenen die de teleurstelling wegslikte
omdat het terras gesloten was. “Geen
punt hoor, even iets voor u inschenken,
even een tosti voor u maken?” 
Ook deze prachtige nazomerse dag staat
ze  in een nieuw stuk steen te beitelen -
precies tussen de twee bruggen die ze op
verzoek open en dicht moet doen. 
Ze heeft altijd iets met steen gehad. Eén 

blik in de hal met houtbewerkingsmachi-
nes was destijds genoeg. In geen geval
houtbewerken dus! Niks voor haar. Steen
beviel beduidend beter. Het ambachte-
lijke aspect trok haar aan. De precisie
ook. Neem een kerktoren: de blokken
steen waaruit zo’n toren is opgetrokken,
moeten heel precies passen. Anders valt
de hele zaak om. 

Maar in het steenhouwen was voor haar
geen werk te vinden. Zo rolde ze de bio-
logische teelt in. Een pioniersbedrijf van
alles-kunners in feite: groenten, fruit -
kaas maken. En van de boerderij rolde ze
verder, de handel in. Het was de tijd van
de eerste biologische boerenmarkten.
Vijftien jaar lang stond ze als kraamhoud-
ster op de eerste boerenmarkt, in de Am-
sterdamse  Jordaan. Later gevolgd door
soortgelijke markten. 
De mooiste winterpeen haalde ze uit de
kop van Noord-Holland, de beste aard-
beien uit Zaltbommel en de fijnste toma-
ten uit Nootdorp. Ze gíng voor de biolo-
gische kwaliteit en wilde daar eigenlijk
de wereld mee veroveren. 
Ze reisde rond langs al die kleurrijke pro-
ducenten met hun prachtige verhalen en
hun kwaliteitsproducten. Lunchend op
Sijmens tuinderij Land en Bosch in ‘s Gra-
veland, om na de lunch een balletje te
trappen - de mannen tegen de vrouwen.
“Wel komen, volgende week hoor, Mari-
ken, het wordt een belangrijke wedstrijd, 
we hebben je nodig.” 
Ook op de markt voelde ze zich als een vis 
in het water. Mensen naar je toe weten te
trekken. Op het hoogtepunt had ze vijf,
zes mensen in dienst. En een schare vaste
klanten die afkwamen op haar uitbun-
dige persoonlijkheid en de kwaliteit die
zij hoogstpersoonlijk voor hen uitzocht. 
Hoogtepunt: de verkoop van 450 kilo 

biologische peren op één zaterdag. Een
moeilijk verkoopbaar product. Een peer is
geen appel en altijd te hard. Nooit goed
op beet. Tegen een fruitteler zei ze in die
tijd: “Het maakt me niet uit hoe je het
doet: of je de peren donderdag de koelcel
inzet of ze er juist  weer uithaalt. Als ze
zaterdag maar lekker en sappig zijn.” 
Nog altijd kent ze haar klanten van ge-
zicht. Ook al is het van lang geleden. “Je

ziet iemand langskomen, en je weet on-
middellijk: waterkers!”. Zoveel jaren later
nog. “Je vergeet niet dat iemand altijd
voor waterkers kwam, of voor soeptoma-
ten.” Op een gegeven moment was het
genoeg. Was de lol er af, de lol van het
grote ondernemerschap. 
De verzakelijking van de markt hoefde
voor haar niet zo, het mensen in dienst
nemen ook niet. En de verantwoordelijk-
heid. 
Ze verliet de markt en ruilde haar vracht-
wagen om voor een bestelwagen. Nog
steeds reed ze naar haar tuinders, maar
nu ten behoeve van slechts 150 vaste
klanten - die op vrijdagmiddag allemaal
langskwamen voor een kop thee, een
praatje en een kistje met groenten op 

De brugwachtster van Ouderkerk

Loopbaanbegeleider Henk Coppens
trok in de zomer van 2002 bij

Vruchtbare Aarde aan de bel. Of we
niet eens aandacht wilden besteden
aan labyrinten & doolhoven. In de
nazomer van 2003 was het VA die bij
de familie Coppens aan de bel trok.
Wat hebben Henk en zijn vrouw Regina
met labyrinten?
Eigenlijk is het allemaal begonnen in het
magische Glastonbury, in 1995, zeggen
ze. Met een gids liepen Henk en Regina
het kronkelende pad de heuvel op - naar
de beroemde toren. 
Regina: “Wat mij tijdens die wandeling
vooral aansprak was de voortdurende
perspectiefwisseling, het dan weer
linksom en dan weer rechtsom de heuvel
oplopen. De ontdekking dat het zo alles-
behalve saai was.” Henk herinnert zich de
verstilling. “Het gevoel dat de tijd even
weg viel; de vreemde gewaarwording te
verkeren op de grens van een andere we-
reld.”
Regina’s belangstelling was gewekt. Na
terugkeer begon ze te lezen: de boeken
van Roger Rundqvist (Het labyrint als in-
wijdingsweg) en van de Amerikaan Sig
Lonegren (Labyrinths). Ze ging aan de
slag met stoepkrijt en raakte in de ban
van het verhelderende en rustgevende
effect van het oeroude symbool. 
Ze wilde verder, er meer mee doen. Wie
had tien jaar geleden kunnen denken dat
Amerikaanse ziekenhuizen nog eens la-
byrinten zouden willen laten aanleggen?
Of dat ambulancepersoneel een labyrint
zou willen lopen als hulp bij het loslaten
van alle sores van de dag? Ze heeft als la-
byrintenmaker inmiddels een paar Neder-
landse labyrinten op haar naam staan.
Maar het allerliefst zou ze een labyrint
maken op een plek als de kinderafdeling
van het AMC - waar zo’n labyrint echt tot
zijn recht zou kunnen komen.
Op de laatste grote labyrintenconferentie
in Engeland leidde Regina een workshop
“wichelroede & labyrint”. Een soort toe-
gepaste intuïtie. Een prachtig hulpmiddel
om de uitstraling van een labyrint zicht-
baar te maken, vindt ze. Of bij vragen als:
wat is een goede plek voor een labyrint?
Bij Henk viel het kwartje in 1997/8 tijdens
een bezinningsweekend van Stichting De
Voorde. Jawel, hij had zichzelf opgege-
ven, maar eenmaal ter plekke had hij
spijt. Een weekendje ziel onder de arm. 

Steeds weer de vraag: “Waarom ben ik
hier? Wat doe ik hier?”. Tijdens een
pauze doorliep hij het labyrint op de bin-
nenplaats van De Voorde. 
Het klinkt misschien bizar, maar ik liep
door dat labyrint met steeds maar die ene
vraag, en het was alsof ik kristalhelder
van binnen de woorden hoorde: ‘Ik ben
hier om God om hulp te vragen’.” 
Een verbijsterende ervaring, vond hij.
“Als iemand anders me dit verteld zou
hebben, zou ik er uitermate sceptisch op
hebben gereageerd, maar het overkwam
mij. Ook nooit iets over gelezen in onze
vakliteratuur. Niks over geleerd. En toch
voelde het zo authentiek aan. Zo simpel.
Alsof je contact maakt met een hele
diepe laag in jezelf.”
Een ervaring die zijn leven een fikse draai
zou geven. Ook hij begon labyrinten met
stoepkrijt te tekenen. Eerst privé. Later
ook voor cliënten in zijn coachings- en
loopbaangesprekken. 
“Mensen lijken beter in staat om te zien
wat goed voor ze voelt en waar ze juist
afscheid van moeten nemen.” Een half
uurtje voor een afspraak liep Henk de af-
gelopen jaren naar de Westertoren en te-
kende zo’n klassiek labyrint. “Nee, de
meeste van mijn cliënten hadden geen
enkel probleem met het gevoel bekeken
te worden. Er lopen zoveel gekken rond
in Amsterdam. Een labyrintenloper kan er
nog wel bij.” 
In 2000 deed hij zijn best de Gemeente
warm te krijgen. Het zou zoveel leuker
zijn als de lijnen met gekleurde stenen
konden worden uitgezet.
Maar nu ligt er - bij wijze van compromis -
een semi-permanent labyrint op de Noor-
dermarkt, de plek waar zaterdag de bio-
logische Boerenmarkt wordt gehouden. 
Met donkerrode verf geschilderd. Net
duidelijk genoeg om het ook ‘s avonds te
kunnen lopen. Hij is in zijn nopjes. “Alsof
het voor mij allemaal nog wat extra bete-
kenis heeft gekregen.” Het is ook een
mooi begin van de dag: elke ochtend be-
gint hij de dag met het lopen van dit eeu-
wenoude symbool. Zijn eigen labyrint.

Eens per maand organiseren Henk en Regina
vollemaans-labyrintwandelingen. Wie in wil
haken, of mee wil doen aan een eendaagse 
labyrintworkshop: 020 625 46 20. 
Of mail: h.coppens@worldonline.nl

maat. Ook die handel in een loods bij het
IJ begon zich uit te breiden. “Heb je mis-
schien ook eieren?” Nou zoiets valt altijd
te regelen natuurlijk. De kring werd gro-
ter; het aantal producten werd groter en
groter. En uiteindelijk voelde  de over-
name aan als een bevrijding. Ook al
duurde het lang voor ze iemand gevon-
den had. De eerste kandidaat wilde wel,
maar durfde niet. De tweede durfde wel,
maar kon niet. “Tsjonge zeg, het is wel
veel meer werk dan ik had gedacht.” 
Maar moest ze dan echt een opvolger
hebben? Kon ze niet gewoon stoppen?
Op dat moment ging de telefoon. “In
mijn hoofd had ik het bedrijf in feite al 
losgelaten en het gekke is dan dat je heel
anders zaken doet: de ontdekking dat je
los van al dat geld elkaar ook ergens kunt
vinden - waarbij het er niet om gaat zo-
veel mogelijk over te houden, maar om er
genoeg aan over te houden. Ik heb er nu
nóg een tevreden gevoel over.”

We staan onder de bomen voor de woon-
wagen, waarin Mariken de koffie heeft
ingeschonken. Schuilplaats in geval van
regen. Verderop staat iemand te wachten
die het gesprek duidelijk niet wilde sto-
ren en nu aarzelend de vraag stelt of de
brug misschien open mag. Oei, even te
diep in gesprek geweest. Een buurjongen
wacht op aanwijzingen voor Marikens
vaste les steenhouwen. Jawel, de steen is
terug van weggeweest. Mariken is gaan
schilderen, schrijven, maar bovenal weer
met steen gaan werken: het is het materi-
aal dat ze 22 jaar geleden opzij zette, om
met biologische groenten aan de slag te
gaan. Stenen zijn haar blijven fascineren.
Al die tijd. Vooral de door mensenhanden
bewerkte steen. En dan is de stap naar
het labyrint toch niet zo ver? Helemaal
niet als labyrinten zijn gebouwd met ste-
nen die de eeuwen hebben getrotseerd.

Het labyrint is haar symbool van de le-
vensweg. En er is één ervaring die nogal
wat indruk op haar heeft gemaakt: het
lopen van een labyrint met een groep
mensen in Amersfoort. Een sliert labyrint-
lopers in een zelfgelegd stenen labyrint,
de kronkelingen van de weg volgend.
Een sliert die elkaar af en toe bijna raakte
en dan weer wegboog. Een spel van ont-
moeten en loslaten. 
Even is het stil op de vraag wat het nu
precies was dat haar raakte: “Het gevoel
van stilte en samenzijn.” 

Bart Hommersen

Informatie over Mariken de Goede, haar ste-
nen labyrinten en ander werk: 
kade-dames@xs4all.nl
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Meer dan twintig jaar verkocht ze bio-
logische groenten. Nu opent ze brug-

gen en maakt ze labyrinten, schrijft
gedichten en bedenkt het ene na het ande-
re kunstproject. 

Een bezoek aan een van de mooiste tuin-
derijen van Nederland, daar begon het
mee. Zo’n dag dat je je hele familie, inclu-
sief oma en nichtje, makkelijk meekrijgt
voor een stuk ‘s Gravelandse notentaart,
een wandeling tussen de bloemen, een
blik op de pompoenen, en een gesprekje
met de tuinder. Sijmen Brandsma gehe-
ten.
- “Prachtig zeg, dat stenen labyrint daar
tussen de planten.”
- “Ja maar, heb je dat vierkante labyrint
even verderop wel gezien?”
- “Van wie zijn ze eigenlijk?”
- “Van Mariken de Goede, part-time
brugwachtster in Ouderkerk.” Een mail
en een telefoongesprek later glijdt de
fiets langs de Amstel. De route die Mari-
ken in de zomer zelf ook bijna elke och-
tend kiest. 
Een uurtje later, en drie bruggen verder,
even voorbij Ouderkerk aan de Amstel,
stoten we midden tussen de weilanden
op een gehucht: vijf huizen, twee brug-
gen en een uitspanning. Als het moet
wordt ook die uitspanning met terras nog
eens bediend door Mariken - als ze ten-
minste zin heeft. Zoals laatst. Een me-
vrouw op de fiets, met de tong op de
schoenen die de teleurstelling wegslikte
omdat het terras gesloten was. “Geen
punt hoor, even iets voor u inschenken,
even een tosti voor u maken?” 
Ook deze prachtige nazomerse dag staat
ze  in een nieuw stuk steen te beitelen -
precies tussen de twee bruggen die ze op
verzoek open en dicht moet doen. 
Ze heeft altijd iets met steen gehad. Eén 

blik in de hal met houtbewerkingsmachi-
nes was destijds genoeg. In geen geval
houtbewerken dus! Niks voor haar. Steen
beviel beduidend beter. Het ambachte-
lijke aspect trok haar aan. De precisie
ook. Neem een kerktoren: de blokken
steen waaruit zo’n toren is opgetrokken,
moeten heel precies passen. Anders valt
de hele zaak om. 

Maar in het steenhouwen was voor haar
geen werk te vinden. Zo rolde ze de bio-
logische teelt in. Een pioniersbedrijf van
alles-kunners in feite: groenten, fruit -
kaas maken. En van de boerderij rolde ze
verder, de handel in. Het was de tijd van
de eerste biologische boerenmarkten.
Vijftien jaar lang stond ze als kraamhoud-
ster op de eerste boerenmarkt, in de Am-
sterdamse  Jordaan. Later gevolgd door
soortgelijke markten. 
De mooiste winterpeen haalde ze uit de
kop van Noord-Holland, de beste aard-
beien uit Zaltbommel en de fijnste toma-
ten uit Nootdorp. Ze gíng voor de biolo-
gische kwaliteit en wilde daar eigenlijk
de wereld mee veroveren. 
Ze reisde rond langs al die kleurrijke pro-
ducenten met hun prachtige verhalen en
hun kwaliteitsproducten. Lunchend op
Sijmens tuinderij Land en Bosch in ‘s Gra-
veland, om na de lunch een balletje te
trappen - de mannen tegen de vrouwen.
“Wel komen, volgende week hoor, Mari-
ken, het wordt een belangrijke wedstrijd, 
we hebben je nodig.” 
Ook op de markt voelde ze zich als een vis 
in het water. Mensen naar je toe weten te
trekken. Op het hoogtepunt had ze vijf,
zes mensen in dienst. En een schare vaste
klanten die afkwamen op haar uitbun-
dige persoonlijkheid en de kwaliteit die
zij hoogstpersoonlijk voor hen uitzocht. 
Hoogtepunt: de verkoop van 450 kilo 

biologische peren op één zaterdag. Een
moeilijk verkoopbaar product. Een peer is
geen appel en altijd te hard. Nooit goed
op beet. Tegen een fruitteler zei ze in die
tijd: “Het maakt me niet uit hoe je het
doet: of je de peren donderdag de koelcel
inzet of ze er juist  weer uithaalt. Als ze
zaterdag maar lekker en sappig zijn.” 
Nog altijd kent ze haar klanten van ge-
zicht. Ook al is het van lang geleden. “Je

ziet iemand langskomen, en je weet on-
middellijk: waterkers!”. Zoveel jaren later
nog. “Je vergeet niet dat iemand altijd
voor waterkers kwam, of voor soeptoma-
ten.” Op een gegeven moment was het
genoeg. Was de lol er af, de lol van het
grote ondernemerschap. 
De verzakelijking van de markt hoefde
voor haar niet zo, het mensen in dienst
nemen ook niet. En de verantwoordelijk-
heid. 
Ze verliet de markt en ruilde haar vracht-
wagen om voor een bestelwagen. Nog
steeds reed ze naar haar tuinders, maar
nu ten behoeve van slechts 150 vaste
klanten - die op vrijdagmiddag allemaal
langskwamen voor een kop thee, een
praatje en een kistje met groenten op 

De brugwachtster van Ouderkerk

Loopbaanbegeleider Henk Coppens
trok in de zomer van 2002 bij

Vruchtbare Aarde aan de bel. Of we
niet eens aandacht wilden besteden
aan labyrinten & doolhoven. In de
nazomer van 2003 was het VA die bij
de familie Coppens aan de bel trok.
Wat hebben Henk en zijn vrouw Regina
met labyrinten?
Eigenlijk is het allemaal begonnen in het
magische Glastonbury, in 1995, zeggen
ze. Met een gids liepen Henk en Regina
het kronkelende pad de heuvel op - naar
de beroemde toren. 
Regina: “Wat mij tijdens die wandeling
vooral aansprak was de voortdurende
perspectiefwisseling, het dan weer
linksom en dan weer rechtsom de heuvel
oplopen. De ontdekking dat het zo alles-
behalve saai was.” Henk herinnert zich de
verstilling. “Het gevoel dat de tijd even
weg viel; de vreemde gewaarwording te
verkeren op de grens van een andere we-
reld.”
Regina’s belangstelling was gewekt. Na
terugkeer begon ze te lezen: de boeken
van Roger Rundqvist (Het labyrint als in-
wijdingsweg) en van de Amerikaan Sig
Lonegren (Labyrinths). Ze ging aan de
slag met stoepkrijt en raakte in de ban
van het verhelderende en rustgevende
effect van het oeroude symbool. 
Ze wilde verder, er meer mee doen. Wie
had tien jaar geleden kunnen denken dat
Amerikaanse ziekenhuizen nog eens la-
byrinten zouden willen laten aanleggen?
Of dat ambulancepersoneel een labyrint
zou willen lopen als hulp bij het loslaten
van alle sores van de dag? Ze heeft als la-
byrintenmaker inmiddels een paar Neder-
landse labyrinten op haar naam staan.
Maar het allerliefst zou ze een labyrint
maken op een plek als de kinderafdeling
van het AMC - waar zo’n labyrint echt tot
zijn recht zou kunnen komen.
Op de laatste grote labyrintenconferentie
in Engeland leidde Regina een workshop
“wichelroede & labyrint”. Een soort toe-
gepaste intuïtie. Een prachtig hulpmiddel
om de uitstraling van een labyrint zicht-
baar te maken, vindt ze. Of bij vragen als:
wat is een goede plek voor een labyrint?
Bij Henk viel het kwartje in 1997/8 tijdens
een bezinningsweekend van Stichting De
Voorde. Jawel, hij had zichzelf opgege-
ven, maar eenmaal ter plekke had hij
spijt. Een weekendje ziel onder de arm. 

Steeds weer de vraag: “Waarom ben ik
hier? Wat doe ik hier?”. Tijdens een
pauze doorliep hij het labyrint op de bin-
nenplaats van De Voorde. 
Het klinkt misschien bizar, maar ik liep
door dat labyrint met steeds maar die ene
vraag, en het was alsof ik kristalhelder
van binnen de woorden hoorde: ‘Ik ben
hier om God om hulp te vragen’.” 
Een verbijsterende ervaring, vond hij.
“Als iemand anders me dit verteld zou
hebben, zou ik er uitermate sceptisch op
hebben gereageerd, maar het overkwam
mij. Ook nooit iets over gelezen in onze
vakliteratuur. Niks over geleerd. En toch
voelde het zo authentiek aan. Zo simpel.
Alsof je contact maakt met een hele
diepe laag in jezelf.”
Een ervaring die zijn leven een fikse draai
zou geven. Ook hij begon labyrinten met
stoepkrijt te tekenen. Eerst privé. Later
ook voor cliënten in zijn coachings- en
loopbaangesprekken. 
“Mensen lijken beter in staat om te zien
wat goed voor ze voelt en waar ze juist
afscheid van moeten nemen.” Een half
uurtje voor een afspraak liep Henk de af-
gelopen jaren naar de Westertoren en te-
kende zo’n klassiek labyrint. “Nee, de
meeste van mijn cliënten hadden geen
enkel probleem met het gevoel bekeken
te worden. Er lopen zoveel gekken rond
in Amsterdam. Een labyrintenloper kan er
nog wel bij.” 
In 2000 deed hij zijn best de Gemeente
warm te krijgen. Het zou zoveel leuker
zijn als de lijnen met gekleurde stenen
konden worden uitgezet.
Maar nu ligt er - bij wijze van compromis -
een semi-permanent labyrint op de Noor-
dermarkt, de plek waar zaterdag de bio-
logische Boerenmarkt wordt gehouden. 
Met donkerrode verf geschilderd. Net
duidelijk genoeg om het ook ‘s avonds te
kunnen lopen. Hij is in zijn nopjes. “Alsof
het voor mij allemaal nog wat extra bete-
kenis heeft gekregen.” Het is ook een
mooi begin van de dag: elke ochtend be-
gint hij de dag met het lopen van dit eeu-
wenoude symbool. Zijn eigen labyrint.

Eens per maand organiseren Henk en Regina
vollemaans-labyrintwandelingen. Wie in wil
haken, of mee wil doen aan een eendaagse 
labyrintworkshop: 020 625 46 20. 
Of mail: h.coppens@worldonline.nl

maat. Ook die handel in een loods bij het
IJ begon zich uit te breiden. “Heb je mis-
schien ook eieren?” Nou zoiets valt altijd
te regelen natuurlijk. De kring werd gro-
ter; het aantal producten werd groter en
groter. En uiteindelijk voelde  de over-
name aan als een bevrijding. Ook al
duurde het lang voor ze iemand gevon-
den had. De eerste kandidaat wilde wel,
maar durfde niet. De tweede durfde wel,
maar kon niet. “Tsjonge zeg, het is wel
veel meer werk dan ik had gedacht.” 
Maar moest ze dan echt een opvolger
hebben? Kon ze niet gewoon stoppen?
Op dat moment ging de telefoon. “In
mijn hoofd had ik het bedrijf in feite al 
losgelaten en het gekke is dan dat je heel
anders zaken doet: de ontdekking dat je
los van al dat geld elkaar ook ergens kunt
vinden - waarbij het er niet om gaat zo-
veel mogelijk over te houden, maar om er
genoeg aan over te houden. Ik heb er nu
nóg een tevreden gevoel over.”

We staan onder de bomen voor de woon-
wagen, waarin Mariken de koffie heeft
ingeschonken. Schuilplaats in geval van
regen. Verderop staat iemand te wachten
die het gesprek duidelijk niet wilde sto-
ren en nu aarzelend de vraag stelt of de
brug misschien open mag. Oei, even te
diep in gesprek geweest. Een buurjongen
wacht op aanwijzingen voor Marikens
vaste les steenhouwen. Jawel, de steen is
terug van weggeweest. Mariken is gaan
schilderen, schrijven, maar bovenal weer
met steen gaan werken: het is het materi-
aal dat ze 22 jaar geleden opzij zette, om
met biologische groenten aan de slag te
gaan. Stenen zijn haar blijven fascineren.
Al die tijd. Vooral de door mensenhanden
bewerkte steen. En dan is de stap naar
het labyrint toch niet zo ver? Helemaal
niet als labyrinten zijn gebouwd met ste-
nen die de eeuwen hebben getrotseerd.

Het labyrint is haar symbool van de le-
vensweg. En er is één ervaring die nogal
wat indruk op haar heeft gemaakt: het
lopen van een labyrint met een groep
mensen in Amersfoort. Een sliert labyrint-
lopers in een zelfgelegd stenen labyrint,
de kronkelingen van de weg volgend.
Een sliert die elkaar af en toe bijna raakte
en dan weer wegboog. Een spel van ont-
moeten en loslaten. 
Even is het stil op de vraag wat het nu
precies was dat haar raakte: “Het gevoel
van stilte en samenzijn.” 

Bart Hommersen

Informatie over Mariken de Goede, haar ste-
nen labyrinten en ander werk: 
kade-dames@xs4all.nl
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beweging in de tijd. Misschien ook
vanwege de associatie met de klok. 
Wat verder opvalt is het ‘zwart’ in dit
noordvenster. In werkelijkheid natuur-
lijk gewoon steen. Maar door de licht-
werking lijkt het alsof er zwart  in zit.
In het zuidvenster ook, maar daar valt
het minder op: het is organischer opge-
nomen in het geheel. 

Vooral de vierkanten van het noord-
venster lijken geplaatst in een grote,
zwarte ruimte. Alsof er sprake is ge-
weest van een kracht vanuit het cen-
trum naar buiten toe - waardoor die
vierkanten zich los hebben gescheurd
uit een groter geheel. Hoe verder naar
buiten, hoe meer zwart er tussen de
vormen zit. Alsof het zwart pas is ont-
staan op het moment dat de vierkantjes
zich losmaakten en stolden. Alsof de
vormen iets zijn gekrompen. 

Kijkend naar deze twee roosvensters
stootte ik op steeds nieuwe polaritei-
ten. Inhoudelijk: het Christuskind op
de arm van Maria in het noordvenster,
tegenover de Christus in het midden
van het zuidelijk venster. Een min of
meer historisch beeld van moeder en
kind tegenover het gevoel naar de kern
van de dingen gezogen te worden, ge-
volgd door de ‘ontmoeting’ met Chris-
tus. Een beeld uit het verleden tegen-
over een toekomstbeeld? 

WESTPORTAAL
Met het derde venster, het westportaal-
venster, kon ik nog niet zo veel. Het
lijkt veel minder aanwezig. Met ook

veel meer zwart tussen het glas-in-lood.
Veel opener ook. 
Het thema van dit venster is het Laatste
Oordeel. Waarschijnlijk niet toevallig
gesitueerd aan de westzijde van de ka-
thedraal - daar waar de zon ondergaat.
De scheiding van ‘goeden’ en ‘slech-
ten’, van goed en kwaad. In het cen-
trum wederom Christus. Maar nu de
Christus met de stigmata. De Christus
die het helemaal volbracht heeft, die er
helemaal doorheen is gegaan. 

Intrigerende verschillen - de moeder en
kind in het noordvenster, de Christus
als ‘kracht’ in het zuidvenster, en hier
in het westen de Christus met de stig-
mata. Maar verder kwam ik even niet.
Ik bleef zitten met vooral veel vraagte-
kens. 

Ik wist het gewoon niet. En ik hield me
maar bij dat niet-weten. Alleen maar
lopen en kijken. Op een gegeven mo-
ment ook buiten. Kijken hoe de roos-
vensters er aan de buitenkant uitzien.

Zodra je buiten bent, blijkt al het ge-
kleurde glas in één keer weg. Een totale
omkering: wat binnen zwart is, blijkt
buiten steen; wat binnen achtergrond
is, is buiten voorgrond. Ook heel 
boeiend. Alle drie de vensters 

probeerde ik te tekenen. Ook al was
het daar eigenlijk te koud voor. De
noordroos was makkelijk op papier te
zetten. Een tamelijk meetkundig figuur.
Een soort ster. Puntig, zwierig naar
buiten. Maar duidelijk één geheel. Je
begint gewoon met het rondje in het
midden en tekent daaromheen twaalf
blaadjes. En dan is de tekening al bijna
af. Heel prettig om te doen.
De zuidroos met zijn vele cirkels zit an-
ders in elkaar. Alles is hier rond. Een
bloem; een grote, warme bloem. Ook-
hier begin je met een kern. Daar om
een soort stralen, waar weer bolletjes
aan vastzitten, met daar weer omheen
grotere bollen. Moeilijker te tekenen
dan de noordroos, maar het is te doen.

Heel veel moeilijker bleek ineens de
westroos te tekenen. Onverwacht ei-
genlijk. Het venster oogt zo simpel.
Een bloem met twaalf losse bollen.
Maar het probleem is dat die bollen
niet in het verlengde liggen van de
bloembladen. Ze zitten er net even

naast. Centrum en
periferie zijn ook
niet verbonden. 

Qua beeld lijkt de
westroos tussen
beide andere rozen
in te zitten. Het

ronde van de zuidroos is er in terug te
vinden, terwijl de vierkantjes weer
doen denken aan de noordroos. Moei-
lijk om uit de losse pols te tekenen.
Moeilijk ook om houvast aan dit beeld
te krijgen, merkte ik. Moeilijk om je
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Een week Chartres. Het was de len-
te van 2002. Tot dan toe was ik al-

leen als begeleider van studenten in
Chartres geweest, docente van de
opleiding Kunstzinnige Therapie aan
de Hogeschool Leiden. Iemand anders
deed de inhoudelijke begeleiding, ik
was er voor de tekenopdrachten. 
Inhoudelijk was Chartres nooit een
plek geweest waar ik echt een bijzon-
dere verbinding mee had gekregen. Ik
had er wel het een en ander over ge-
hoord en gelezen, maar het bleef altijd
een beetje ver weg. 

Op een dag waren we bezig de drie
roosvensters te tekenen. Eén groepje
studenten tekende het zuidelijke roos-
venster, een andere het noordelijke
roosvenster en een derde het westelijke
venster. Vervolgens kwamen we bij el-
kaar om ervaringen uit te wisselen. Bij-
zonder vond ik dat de verschillende ra-
men een totaal andere beleving bleken
op te roepen. Gelet op de verschillen
tussen de ramen kon ik me daar ook
wel iets bij voorstellen. Dat was eind
jaren negentig. In 2002 kreeg ik de
kans om me wat langer  in die vensters
te verdiepen. Met mijn partner Paul
was ik in Chartres. Allebei zouden we
overdag onze eigen gang gaan. En ik
was voor de roosvensters gekomen. 
Die eerste dag was een dag van 

rondlopen. En kijken. En als vanzelf-
sprekend begin je dan bij het Westpor-
taal, in feite de hoofdingang. Je loopt
de kathedraal door, ziet nog geen enkel
roosvenster, tot je over het labyrint ge-
lopen bent. Op dat moment begint het
links en rechts een beetje te schimme-
ren. En in één keer duiken daar dan die
twee grote dingen links en rechts van je
op: links het noordelijke roosvenster;
rechts het zuidvenster. Draai je je om,

dan ligt daar het westelijke roosven-
ster. Het oudste van de drie. 

NOORD EN ZUID
In de eerste dagen heb ik me geconcen-
treerd op het noord- en het zuidven-
ster. Als je een tijd naar die twee 

vensters kijkt, is ook mijn ervaring nu,
dan blijken ze inderdaad iets totaal an-
ders op te roepen. 
Het licht dat door het noordelijke ven-
ster valt, is koeler en ook helderder.
Het licht dat door het zuidvenster valt,
maakt een warmere indruk. 
Zou het door de kleuren van het glas
komen? 
In mijn herinnering zat er meer rood in
het zuidelijke glas-in-lood, en meer
blauw in het noordelijke glas-in-lood.
Maar dat blijkt niet echt het geval; 
deze kleurverschillen kan ik niet terug-
vinden. Het lijkt toch voornamelijk een
verschil in het licht zelf. Zuiderlicht is
natuurlijk ook warmer. Maar het blijft
een vreemde gewaarwording. 

Kijk je naar de afbeeldingen, dan valt
op dat het zuidvenster vol cirkels en
halve cirkels zit. Alles is rond. Het
noordelijke raam zit vol langwerpige
vormen, halve cirkels, bolletjes en vier-
kantjes. 

Kijk je langer naar het zuidvenster, dan
heb je op een gegeven moment het ge-
voel meegenomen te worden naar het
centrum: een vreemd gevoel van opge-
zogen te worden. Misschien komt dat,
bedacht ik me, omdat de bollen naar
het midden toe kleiner worden. En
juist omdàt ze kleiner worden, heb je
het gevoel meegenomen te worden. Ga
je in die beweging mee, dan lijk je in
het midden te verdwijnen. En bij dat
verdwijnen stoot je ineens op het beeld
van Christus - dat middenin het zuide-
lijke roosvenster op je af komt. Ook
weer een vreemde gewaarwording: je
blik wordt eerst naar het midden ge-
trokken, maar zodra je bij het midden
bent, ga je ineens weer alle kanten op. 
Die beweging zit er voor mijn gevoel
heel sterk in: het naar het centrum toe
gezogen worden en eenmaal in het
midden die uitwaaiering alle kanten
op. 

In vergelijking met het noordvenster
neemt dit zuidvenster je ook makkelij-
ker mee - omdat alles rond is. In het
noordvenster valt het grote aantal hoe-
ken op. Ik kijk naar de twaalf vierkant-
jes rond het midden. Geen van die vier-
kantjes staat ‘recht’, dat wil zeggen met
zijn basis evenwijdig aan de vloer. Ze
doen aan een klok denken: de twaalf
cijfers van een klok. Alleen de vier-
kantjes op de ‘12’, de ‘3’, de ‘6’ en de ‘9’
wijzen met hun punt naar de grond. De
andere acht staan meer of minder
schuin. Als je hier langer naar kijkt, is
het een soort dans om het midden. Het
heeft in ieder geval iets heel beweeg-
lijks. Een exacte beweging ook. Een 
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“Het is moeilijk om over een keerpunt in je leven te spreken,

maar het komt er dicht bij.” Terugkijkend noemt de

Amsterdamse kunstenares Wil Uitgeest het een van de

betekenisvolste weken uit haar leven. In de lente van 2002 trok

ze een week uit om de glas-in-loodramen van de kathedraal

van Chartres te bekijken. Een persoonlijk verslag.
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beweging in de tijd. Misschien ook
vanwege de associatie met de klok. 
Wat verder opvalt is het ‘zwart’ in dit
noordvenster. In werkelijkheid natuur-
lijk gewoon steen. Maar door de licht-
werking lijkt het alsof er zwart  in zit.
In het zuidvenster ook, maar daar valt
het minder op: het is organischer opge-
nomen in het geheel. 

Vooral de vierkanten van het noord-
venster lijken geplaatst in een grote,
zwarte ruimte. Alsof er sprake is ge-
weest van een kracht vanuit het cen-
trum naar buiten toe - waardoor die
vierkanten zich los hebben gescheurd
uit een groter geheel. Hoe verder naar
buiten, hoe meer zwart er tussen de
vormen zit. Alsof het zwart pas is ont-
staan op het moment dat de vierkantjes
zich losmaakten en stolden. Alsof de
vormen iets zijn gekrompen. 

Kijkend naar deze twee roosvensters
stootte ik op steeds nieuwe polaritei-
ten. Inhoudelijk: het Christuskind op
de arm van Maria in het noordvenster,
tegenover de Christus in het midden
van het zuidelijk venster. Een min of
meer historisch beeld van moeder en
kind tegenover het gevoel naar de kern
van de dingen gezogen te worden, ge-
volgd door de ‘ontmoeting’ met Chris-
tus. Een beeld uit het verleden tegen-
over een toekomstbeeld? 

WESTPORTAAL
Met het derde venster, het westportaal-
venster, kon ik nog niet zo veel. Het
lijkt veel minder aanwezig. Met ook

veel meer zwart tussen het glas-in-lood.
Veel opener ook. 
Het thema van dit venster is het Laatste
Oordeel. Waarschijnlijk niet toevallig
gesitueerd aan de westzijde van de ka-
thedraal - daar waar de zon ondergaat.
De scheiding van ‘goeden’ en ‘slech-
ten’, van goed en kwaad. In het cen-
trum wederom Christus. Maar nu de
Christus met de stigmata. De Christus
die het helemaal volbracht heeft, die er
helemaal doorheen is gegaan. 

Intrigerende verschillen - de moeder en
kind in het noordvenster, de Christus
als ‘kracht’ in het zuidvenster, en hier
in het westen de Christus met de stig-
mata. Maar verder kwam ik even niet.
Ik bleef zitten met vooral veel vraagte-
kens. 

Ik wist het gewoon niet. En ik hield me
maar bij dat niet-weten. Alleen maar
lopen en kijken. Op een gegeven mo-
ment ook buiten. Kijken hoe de roos-
vensters er aan de buitenkant uitzien.

Zodra je buiten bent, blijkt al het ge-
kleurde glas in één keer weg. Een totale
omkering: wat binnen zwart is, blijkt
buiten steen; wat binnen achtergrond
is, is buiten voorgrond. Ook heel 
boeiend. Alle drie de vensters 

probeerde ik te tekenen. Ook al was
het daar eigenlijk te koud voor. De
noordroos was makkelijk op papier te
zetten. Een tamelijk meetkundig figuur.
Een soort ster. Puntig, zwierig naar
buiten. Maar duidelijk één geheel. Je
begint gewoon met het rondje in het
midden en tekent daaromheen twaalf
blaadjes. En dan is de tekening al bijna
af. Heel prettig om te doen.
De zuidroos met zijn vele cirkels zit an-
ders in elkaar. Alles is hier rond. Een
bloem; een grote, warme bloem. Ook-
hier begin je met een kern. Daar om
een soort stralen, waar weer bolletjes
aan vastzitten, met daar weer omheen
grotere bollen. Moeilijker te tekenen
dan de noordroos, maar het is te doen.

Heel veel moeilijker bleek ineens de
westroos te tekenen. Onverwacht ei-
genlijk. Het venster oogt zo simpel.
Een bloem met twaalf losse bollen.
Maar het probleem is dat die bollen
niet in het verlengde liggen van de
bloembladen. Ze zitten er net even

naast. Centrum en
periferie zijn ook
niet verbonden. 

Qua beeld lijkt de
westroos tussen
beide andere rozen
in te zitten. Het

ronde van de zuidroos is er in terug te
vinden, terwijl de vierkantjes weer
doen denken aan de noordroos. Moei-
lijk om uit de losse pols te tekenen.
Moeilijk ook om houvast aan dit beeld
te krijgen, merkte ik. Moeilijk om je
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Een week Chartres. Het was de len-
te van 2002. Tot dan toe was ik al-

leen als begeleider van studenten in
Chartres geweest, docente van de
opleiding Kunstzinnige Therapie aan
de Hogeschool Leiden. Iemand anders
deed de inhoudelijke begeleiding, ik
was er voor de tekenopdrachten. 
Inhoudelijk was Chartres nooit een
plek geweest waar ik echt een bijzon-
dere verbinding mee had gekregen. Ik
had er wel het een en ander over ge-
hoord en gelezen, maar het bleef altijd
een beetje ver weg. 

Op een dag waren we bezig de drie
roosvensters te tekenen. Eén groepje
studenten tekende het zuidelijke roos-
venster, een andere het noordelijke
roosvenster en een derde het westelijke
venster. Vervolgens kwamen we bij el-
kaar om ervaringen uit te wisselen. Bij-
zonder vond ik dat de verschillende ra-
men een totaal andere beleving bleken
op te roepen. Gelet op de verschillen
tussen de ramen kon ik me daar ook
wel iets bij voorstellen. Dat was eind
jaren negentig. In 2002 kreeg ik de
kans om me wat langer  in die vensters
te verdiepen. Met mijn partner Paul
was ik in Chartres. Allebei zouden we
overdag onze eigen gang gaan. En ik
was voor de roosvensters gekomen. 
Die eerste dag was een dag van 

rondlopen. En kijken. En als vanzelf-
sprekend begin je dan bij het Westpor-
taal, in feite de hoofdingang. Je loopt
de kathedraal door, ziet nog geen enkel
roosvenster, tot je over het labyrint ge-
lopen bent. Op dat moment begint het
links en rechts een beetje te schimme-
ren. En in één keer duiken daar dan die
twee grote dingen links en rechts van je
op: links het noordelijke roosvenster;
rechts het zuidvenster. Draai je je om,

dan ligt daar het westelijke roosven-
ster. Het oudste van de drie. 

NOORD EN ZUID
In de eerste dagen heb ik me geconcen-
treerd op het noord- en het zuidven-
ster. Als je een tijd naar die twee 

vensters kijkt, is ook mijn ervaring nu,
dan blijken ze inderdaad iets totaal an-
ders op te roepen. 
Het licht dat door het noordelijke ven-
ster valt, is koeler en ook helderder.
Het licht dat door het zuidvenster valt,
maakt een warmere indruk. 
Zou het door de kleuren van het glas
komen? 
In mijn herinnering zat er meer rood in
het zuidelijke glas-in-lood, en meer
blauw in het noordelijke glas-in-lood.
Maar dat blijkt niet echt het geval; 
deze kleurverschillen kan ik niet terug-
vinden. Het lijkt toch voornamelijk een
verschil in het licht zelf. Zuiderlicht is
natuurlijk ook warmer. Maar het blijft
een vreemde gewaarwording. 

Kijk je naar de afbeeldingen, dan valt
op dat het zuidvenster vol cirkels en
halve cirkels zit. Alles is rond. Het
noordelijke raam zit vol langwerpige
vormen, halve cirkels, bolletjes en vier-
kantjes. 

Kijk je langer naar het zuidvenster, dan
heb je op een gegeven moment het ge-
voel meegenomen te worden naar het
centrum: een vreemd gevoel van opge-
zogen te worden. Misschien komt dat,
bedacht ik me, omdat de bollen naar
het midden toe kleiner worden. En
juist omdàt ze kleiner worden, heb je
het gevoel meegenomen te worden. Ga
je in die beweging mee, dan lijk je in
het midden te verdwijnen. En bij dat
verdwijnen stoot je ineens op het beeld
van Christus - dat middenin het zuide-
lijke roosvenster op je af komt. Ook
weer een vreemde gewaarwording: je
blik wordt eerst naar het midden ge-
trokken, maar zodra je bij het midden
bent, ga je ineens weer alle kanten op. 
Die beweging zit er voor mijn gevoel
heel sterk in: het naar het centrum toe
gezogen worden en eenmaal in het
midden die uitwaaiering alle kanten
op. 

In vergelijking met het noordvenster
neemt dit zuidvenster je ook makkelij-
ker mee - omdat alles rond is. In het
noordvenster valt het grote aantal hoe-
ken op. Ik kijk naar de twaalf vierkant-
jes rond het midden. Geen van die vier-
kantjes staat ‘recht’, dat wil zeggen met
zijn basis evenwijdig aan de vloer. Ze
doen aan een klok denken: de twaalf
cijfers van een klok. Alleen de vier-
kantjes op de ‘12’, de ‘3’, de ‘6’ en de ‘9’
wijzen met hun punt naar de grond. De
andere acht staan meer of minder
schuin. Als je hier langer naar kijkt, is
het een soort dans om het midden. Het
heeft in ieder geval iets heel beweeg-
lijks. Een exacte beweging ook. Een 
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“Het is moeilijk om over een keerpunt in je leven te spreken,

maar het komt er dicht bij.” Terugkijkend noemt de

Amsterdamse kunstenares Wil Uitgeest het een van de

betekenisvolste weken uit haar leven. In de lente van 2002 trok

ze een week uit om de glas-in-loodramen van de kathedraal

van Chartres te bekijken. Een persoonlijk verslag.
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Noord WestZuid



staat op te halen.
Ik kwam naast
hem te staan. Hij
begon te zingen -
misschien wel
voor geld. Ik
kende het liedje,
en ik ben mee gaan
zingen. Zo ston-
den we daar met
zijn tweeën te zin-
gen. 
Er was minder af-
stand dan ik nor-
maal voel in een
dergelijke situatie.
Niet het gebruike-
lijke: ‘He get, wat
moet ik nou met
die man? Geef ik
‘m nou geld of
niet?’
Op een gegeven
moment ben ik te-
ruggegaan, de kerk
in. Een beetje bij-
komen, zeg maar.
Er ging een belle-
tje. Er kwamen
twee ‘verklede
meneren’ uit een
hokje, op weg naar

het altaar. Zij wel en ik niet, dacht ik. Ze
droegen een mis op. Met de ogen van dat
moment zag het er heel grappig uit. Ma-
rionetten aan 
touwtjes. Bewogen door een systeem
waarin ze handelingen dienden te ver-
richten. Zonder iets van binnenuit. Alsof
de bron was opgedroogd. 
Nooit eerder zo een mis beleefd. 
Toen kwam er een dikke dame binnen
met een kapje op, een sliert mensen ach-
ter haar aan. De dame had een grote
kaarsenstandaard in haar ene hand en
een flinke kaars in haar andere. Ze zette 
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roosvenster vooral heel veel openlaat. 
Een soort vraagteken - dat westvenster. 
Hoe ga jij nu de kerk uit?’ 

MUNTJES
Ik ben onder dat raam doorgelopen en
weer in de buitenwereld geëindigd. Mijn
blik was veranderd. Ik had het gevoel dat
de drie vensters in mijn hoofd meekwa-
men, en dat dit veranderde wat ik zag. Er
stond een zwerver bij de poort, om munt
jes op te halen, zoals er daar altijd wel
een gebocheld figuur of iemand die een
beetje uit de boot is gevallen, muntjes

de kaars op een plek in de kerk waar ge-
noeg ruimte was, stak de kaars aan, 
waarna de anderen zich in een cirkel om 
de kaars groepeerden. 
Ook de non ging er tussen staan. Ieder-
een kreeg een kaarsje. Een ritueel van
plechtig je eigen kaarsje aansteken, en
dan met de brandende kaars teruglopen,
een ontmoeting links en rechts en dan
weer je plaats innemen. Toen iedereen
een brandende kaars had, werd er een
soort dansje opgevoerd om de brandende
kaars - een langzaam glijdende dansbe-
weging. Met heel veel liefdevolle bewe-
gingen naar elkaar. 
Ik stond daar zo naar te kijken en had
opeens het beeld van: ‘Goh, ik kijk hier-
naar, maar er ligt een enorme kloof.’ Mis-
schien ben ik daarom, dacht ik, vaak al-
leen. Dit soort rituelen kunnen voor mij
niet. Ik kijk er naar, word er niet eens blij
van. Je mag dan verlangen naar een ge-
meenschap, maar er moet nog zoveel
rommel worden opgeruimd voor die ge-
meenschap echt mogelijk is... Laat ik dan
maar gauw verder gaan met rommel op-
ruimen.

De kerk uit. Het was wel weer genoeg ge-
weest. 
Je hoort wel van inwijdingstempels. 
Misschien is Chartres onder het stof van
al die eeuwen, onder het stof van al die li-
turgie, eigenlijk nog een springlevende
inwijdingstempel - voor mensen die veel
meer kunnen voelen dan ik en daar ge-
woon binnenstappen - tussen alle bezoe-
kers in. 

Terug naar het hotel. Had het gevoel dat
er echt iets gebeurd was daar. Heb toen
besloten om daar ernst mee te maken in
de rest van mijn leven. 
Je hebt niet zoveel te besluiten natuurlijk.
Wat er was gebeurd, was al lang gebeurd.

Wil Uitgeest
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aan te oriënteren. Er is veel
bewustzijn nodig om het
enigszins voor elkaar te
krijgen. Zover was ik op
dat moment. Een intrige-
rend venster. Maar allesbe-
halve helder. 

LIEFDE EN WIJSHEID 
Ik herinnerde me dat een
van mijn studenten de
zuidroos associeerde met
liefde; het noordvenster
met wijsheid. Mooi gevon-
den, dacht ik nu. Een wijs-
heid die van heel ver terug
lijkt te komen. Transpa-
rant. Heel exact. Ook in

oude culturen, in de oude geschriften
lijk je die bijna meetkundige precisie
tegen te komen. Absolute helderheid. 

In het zuidvenster zit
meer een kracht die je
meezuigt - naar de kern
van de dingen. Naar iets
woordloos. Ook minder
een kracht waar je tegen-
over staat. 

Ondertussen bleef dat
westportaal aan me trek-
ken, omdat het zo myste-
rieus bleef. En omdat je er
zelf zoveel in leek te moe-
ten vullen. 

Zo was de stand van za-
ken toen Paul me op een
dag verstijfd van de kou
zag zitten tekenen. We
waren bijna een week in
Chartres. Hij zei: “Je bent
wel heel erg bezig met de
drie vensters los van el-
kaar te bekijken. Nu zit je bij het ene
venster, dan weer bij een ander... Mis-
schien moet je de kathedraal eens
rondlopen, dan kom je ze alledrie te-
gen.” 

Eigenlijk wel een spannende suggestie. 
Even later stond ik buiten op straat,
vóór het westportaal. Dan krijg je een
mooi beeld van de kathedraal, staande
tussen verkeer en mensen en gedoe en
zo. Ik liep op het westportaal af. Onder
de bogen door. Hoewel je in de praktijk
niet door de hoofdingang kan, maar
door een zijdeurtje moet. Eenmaal bin-
nen liep ik terug naar de grote voor-
deur. Als je daar bij de deur staat, zie je
het westvenster dus nog niet. Dat moet
ergens boven je hoofd zitten. Je ziet
zelfs nog geen enkel gebrandschilderd
raam. Allemaal afgedekt door zuilen. 
Ik begon te lopen, en als je zo loopt, 

komt het licht van de gebrandschil-
derde ramen van beide zijkanten op je
af. Daar lag het labyrint in de vloer,
deze keer niet bedekt met stoelen. Ik
volgde het kronkelende pad naar het
midden. Vanaf die plek ziet de hele
kerk eruit als een langwerpige ruimte -
zonder dwarsschip. 

Pas de eerste stappen voorbij het laby-
rint geven je de eerste mogelijkheid op
een glimp van de gebrandschilderde ra-
men, aan beide zijden van het dwars-
schip. 
Je kunt helaas niet doorlopen tot je
precies tussen beide vensters in staat,
in de ruimte die ze de ‘viering’ noemen. 
De ideale plaats is precies op de plek
waar het altaar staat. Daar mag je niet
komen. Je moet eromheen. Waarschijn-
lijk staat het terecht op zo’n bijzondere
plaats. Maar dat neemt niet weg dat het

voor je gevoel in de weg staat, hoe raar
dat misschien ook klinkt. Ik heb wel
voorover gehangen, op een stok zelfs,
om de ideale plek zo dicht mogelijk te
benaderen en de beide vensters zo
recht mogelijk in het vizier te krijgen. 
Dat lukte nooit helemaal; als je beide
vanuit één standpunt wilt zien, kijk je 
er altijd enigszins schuin tegenaan. Je
moet dus om het altaar heen. En daar
loopt de weg als het ware dood in een
ronde, omhulde ruimte, de absis. 

Pas als je je omdraait en terugloopt, en
weer een slagje om dat altaar heen
maakt, krijg je het derde roosvenster in
het vizier. Het westelijke.

NIETAPPARAAT
Inmiddels was ik het labyrint voorbij
en voelde de verwachting van het nade-
rende zicht op de twee roosvensters 

zo dadelijk links en rechts. Met elke
stap wordt het beeld vollediger. En dan
komt het punt dat je ze beide kunt zien.
Op dat ogenblik was het net alsof er een
soort nietapparaat links en rechts op
mijn hoofd werd gezet en de ramen er in
“geschoten” werden; en beide vensters
plotseling (sterk verkleind) in mijn herse-
nen werden gedrukt. 

Misschien krijg je dat, dacht ik nog even,
als je er een tijd zo intensief mee bezig
bent geweest. Maar in ieder geval zaten
die ramen op dat moment feitelijk binnen
in mijn hoofd. Ik was blij dat ik even ver-
der in de omhulling van de absis kon zit-
ten, die zich zo mooi om je sluit. Daar
ben ik toen een tijd ineengedoken blijven
zitten. Ik durfde me ook niet zo goed om
te draaien, om naar dat derde venster te
kijken. 

Er kwamen gedach-
ten voorbij. De ge-
dachte dat Christus
aan het kruis gezegd
zou hebben: “Heer
vergeef hen, ze weten
niet wat ze doen”.
Hoeveel liefde ligt er
niet besloten in dat
eerste deel van de
zin: vergeving vragen
voor mensen die tot
zoiets afgrijselijks in
staat waren; en hoe-
veel inzicht in het
tweede deel van de
zin, in alle blindheid
en onbenul... Liefde
en 
wijsheid vervat in
één zin, in één mens.
Zouden de studenten
om die reden in het

noord- en zuidvenster liefde en wijsheid
hebben gezien? Zou zoiets echt uit die
vensters kunnen spreken? De vensters
zijn in ieder geval niet zomaar bedacht.
Dat gevoel was heel sterk. 

Ik heb een heel tijdje in die absis gezeten. 
Vervolgens heb ik me omgedraaid, ben
teruggelopen, en zag toen ook het derde
venster, dat op dat moment in mijn voor-
hoofd, ergens achter mijn ogen, terecht
kwam. 
Daarbij kwam duidelijk de vraag op: ‘En
wat doe jíj nu? Als je weet hebt van die
andere twee, wat doe jij er dan mee?’ 
Ook de kleur paars van de ramen onder
het westelijk roosvenster werkt behoor-
lijk op je in - ook op je moraliteit, merkte
ik. Zonder wijzend vingertje. Maar wel
met een diep verborgen smeekbede, alsof
het eigenlijk niet de bedoeling was dat ik
die hoorde. Het is alsof dat westelijke
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training optreden voor een groep
Individuele sessies waarin jouw hindernis echt aan bod komt.                                
Waarin je kunt oefenen, experimenteren en weer plezier krijgen en durf.
Spreken, lesgeven of beleid overdragen zoals je dat eigenlijk zou willen.

training hanteren van het  lastige gesprek
Eindelijk schot krijgen in de omgang met voor jou lastige situaties.
Vindingrijk en soepel worden door te oefenen met trainer/acteur.
Scherp èn liefdevol geconfronteerd worden met je gedragspatronen.

training optreden voor jezelf, coaching in werk – 
en levensvragen

Spreken als middel tot profilering van persoon en doel.
Op de grond brengen wat je al eeuwig van plan bent.

Informatie Bureau Kelpie  

Rosalind Veltman

070 3556354 email kelpie@xs4all.nl
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staat op te halen.
Ik kwam naast
hem te staan. Hij
begon te zingen -
misschien wel
voor geld. Ik
kende het liedje,
en ik ben mee gaan
zingen. Zo ston-
den we daar met
zijn tweeën te zin-
gen. 
Er was minder af-
stand dan ik nor-
maal voel in een
dergelijke situatie.
Niet het gebruike-
lijke: ‘He get, wat
moet ik nou met
die man? Geef ik
‘m nou geld of
niet?’
Op een gegeven
moment ben ik te-
ruggegaan, de kerk
in. Een beetje bij-
komen, zeg maar.
Er ging een belle-
tje. Er kwamen
twee ‘verklede
meneren’ uit een
hokje, op weg naar

het altaar. Zij wel en ik niet, dacht ik. Ze
droegen een mis op. Met de ogen van dat
moment zag het er heel grappig uit. Ma-
rionetten aan 
touwtjes. Bewogen door een systeem
waarin ze handelingen dienden te ver-
richten. Zonder iets van binnenuit. Alsof
de bron was opgedroogd. 
Nooit eerder zo een mis beleefd. 
Toen kwam er een dikke dame binnen
met een kapje op, een sliert mensen ach-
ter haar aan. De dame had een grote
kaarsenstandaard in haar ene hand en
een flinke kaars in haar andere. Ze zette 
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roosvenster vooral heel veel openlaat. 
Een soort vraagteken - dat westvenster. 
Hoe ga jij nu de kerk uit?’ 

MUNTJES
Ik ben onder dat raam doorgelopen en
weer in de buitenwereld geëindigd. Mijn
blik was veranderd. Ik had het gevoel dat
de drie vensters in mijn hoofd meekwa-
men, en dat dit veranderde wat ik zag. Er
stond een zwerver bij de poort, om munt
jes op te halen, zoals er daar altijd wel
een gebocheld figuur of iemand die een
beetje uit de boot is gevallen, muntjes

de kaars op een plek in de kerk waar ge-
noeg ruimte was, stak de kaars aan, 
waarna de anderen zich in een cirkel om 
de kaars groepeerden. 
Ook de non ging er tussen staan. Ieder-
een kreeg een kaarsje. Een ritueel van
plechtig je eigen kaarsje aansteken, en
dan met de brandende kaars teruglopen,
een ontmoeting links en rechts en dan
weer je plaats innemen. Toen iedereen
een brandende kaars had, werd er een
soort dansje opgevoerd om de brandende
kaars - een langzaam glijdende dansbe-
weging. Met heel veel liefdevolle bewe-
gingen naar elkaar. 
Ik stond daar zo naar te kijken en had
opeens het beeld van: ‘Goh, ik kijk hier-
naar, maar er ligt een enorme kloof.’ Mis-
schien ben ik daarom, dacht ik, vaak al-
leen. Dit soort rituelen kunnen voor mij
niet. Ik kijk er naar, word er niet eens blij
van. Je mag dan verlangen naar een ge-
meenschap, maar er moet nog zoveel
rommel worden opgeruimd voor die ge-
meenschap echt mogelijk is... Laat ik dan
maar gauw verder gaan met rommel op-
ruimen.

De kerk uit. Het was wel weer genoeg ge-
weest. 
Je hoort wel van inwijdingstempels. 
Misschien is Chartres onder het stof van
al die eeuwen, onder het stof van al die li-
turgie, eigenlijk nog een springlevende
inwijdingstempel - voor mensen die veel
meer kunnen voelen dan ik en daar ge-
woon binnenstappen - tussen alle bezoe-
kers in. 

Terug naar het hotel. Had het gevoel dat
er echt iets gebeurd was daar. Heb toen
besloten om daar ernst mee te maken in
de rest van mijn leven. 
Je hebt niet zoveel te besluiten natuurlijk.
Wat er was gebeurd, was al lang gebeurd.

Wil Uitgeest

38 | VRUCHTBARE AARDE | NUMMER 4 | 2003  

aan te oriënteren. Er is veel
bewustzijn nodig om het
enigszins voor elkaar te
krijgen. Zover was ik op
dat moment. Een intrige-
rend venster. Maar allesbe-
halve helder. 

LIEFDE EN WIJSHEID 
Ik herinnerde me dat een
van mijn studenten de
zuidroos associeerde met
liefde; het noordvenster
met wijsheid. Mooi gevon-
den, dacht ik nu. Een wijs-
heid die van heel ver terug
lijkt te komen. Transpa-
rant. Heel exact. Ook in

oude culturen, in de oude geschriften
lijk je die bijna meetkundige precisie
tegen te komen. Absolute helderheid. 

In het zuidvenster zit
meer een kracht die je
meezuigt - naar de kern
van de dingen. Naar iets
woordloos. Ook minder
een kracht waar je tegen-
over staat. 

Ondertussen bleef dat
westportaal aan me trek-
ken, omdat het zo myste-
rieus bleef. En omdat je er
zelf zoveel in leek te moe-
ten vullen. 

Zo was de stand van za-
ken toen Paul me op een
dag verstijfd van de kou
zag zitten tekenen. We
waren bijna een week in
Chartres. Hij zei: “Je bent
wel heel erg bezig met de
drie vensters los van el-
kaar te bekijken. Nu zit je bij het ene
venster, dan weer bij een ander... Mis-
schien moet je de kathedraal eens
rondlopen, dan kom je ze alledrie te-
gen.” 

Eigenlijk wel een spannende suggestie. 
Even later stond ik buiten op straat,
vóór het westportaal. Dan krijg je een
mooi beeld van de kathedraal, staande
tussen verkeer en mensen en gedoe en
zo. Ik liep op het westportaal af. Onder
de bogen door. Hoewel je in de praktijk
niet door de hoofdingang kan, maar
door een zijdeurtje moet. Eenmaal bin-
nen liep ik terug naar de grote voor-
deur. Als je daar bij de deur staat, zie je
het westvenster dus nog niet. Dat moet
ergens boven je hoofd zitten. Je ziet
zelfs nog geen enkel gebrandschilderd
raam. Allemaal afgedekt door zuilen. 
Ik begon te lopen, en als je zo loopt, 

komt het licht van de gebrandschil-
derde ramen van beide zijkanten op je
af. Daar lag het labyrint in de vloer,
deze keer niet bedekt met stoelen. Ik
volgde het kronkelende pad naar het
midden. Vanaf die plek ziet de hele
kerk eruit als een langwerpige ruimte -
zonder dwarsschip. 

Pas de eerste stappen voorbij het laby-
rint geven je de eerste mogelijkheid op
een glimp van de gebrandschilderde ra-
men, aan beide zijden van het dwars-
schip. 
Je kunt helaas niet doorlopen tot je
precies tussen beide vensters in staat,
in de ruimte die ze de ‘viering’ noemen. 
De ideale plaats is precies op de plek
waar het altaar staat. Daar mag je niet
komen. Je moet eromheen. Waarschijn-
lijk staat het terecht op zo’n bijzondere
plaats. Maar dat neemt niet weg dat het

voor je gevoel in de weg staat, hoe raar
dat misschien ook klinkt. Ik heb wel
voorover gehangen, op een stok zelfs,
om de ideale plek zo dicht mogelijk te
benaderen en de beide vensters zo
recht mogelijk in het vizier te krijgen. 
Dat lukte nooit helemaal; als je beide
vanuit één standpunt wilt zien, kijk je 
er altijd enigszins schuin tegenaan. Je
moet dus om het altaar heen. En daar
loopt de weg als het ware dood in een
ronde, omhulde ruimte, de absis. 

Pas als je je omdraait en terugloopt, en
weer een slagje om dat altaar heen
maakt, krijg je het derde roosvenster in
het vizier. Het westelijke.

NIETAPPARAAT
Inmiddels was ik het labyrint voorbij
en voelde de verwachting van het nade-
rende zicht op de twee roosvensters 

zo dadelijk links en rechts. Met elke
stap wordt het beeld vollediger. En dan
komt het punt dat je ze beide kunt zien.
Op dat ogenblik was het net alsof er een
soort nietapparaat links en rechts op
mijn hoofd werd gezet en de ramen er in
“geschoten” werden; en beide vensters
plotseling (sterk verkleind) in mijn herse-
nen werden gedrukt. 

Misschien krijg je dat, dacht ik nog even,
als je er een tijd zo intensief mee bezig
bent geweest. Maar in ieder geval zaten
die ramen op dat moment feitelijk binnen
in mijn hoofd. Ik was blij dat ik even ver-
der in de omhulling van de absis kon zit-
ten, die zich zo mooi om je sluit. Daar
ben ik toen een tijd ineengedoken blijven
zitten. Ik durfde me ook niet zo goed om
te draaien, om naar dat derde venster te
kijken. 

Er kwamen gedach-
ten voorbij. De ge-
dachte dat Christus
aan het kruis gezegd
zou hebben: “Heer
vergeef hen, ze weten
niet wat ze doen”.
Hoeveel liefde ligt er
niet besloten in dat
eerste deel van de
zin: vergeving vragen
voor mensen die tot
zoiets afgrijselijks in
staat waren; en hoe-
veel inzicht in het
tweede deel van de
zin, in alle blindheid
en onbenul... Liefde
en 
wijsheid vervat in
één zin, in één mens.
Zouden de studenten
om die reden in het

noord- en zuidvenster liefde en wijsheid
hebben gezien? Zou zoiets echt uit die
vensters kunnen spreken? De vensters
zijn in ieder geval niet zomaar bedacht.
Dat gevoel was heel sterk. 

Ik heb een heel tijdje in die absis gezeten. 
Vervolgens heb ik me omgedraaid, ben
teruggelopen, en zag toen ook het derde
venster, dat op dat moment in mijn voor-
hoofd, ergens achter mijn ogen, terecht
kwam. 
Daarbij kwam duidelijk de vraag op: ‘En
wat doe jíj nu? Als je weet hebt van die
andere twee, wat doe jij er dan mee?’ 
Ook de kleur paars van de ramen onder
het westelijk roosvenster werkt behoor-
lijk op je in - ook op je moraliteit, merkte
ik. Zonder wijzend vingertje. Maar wel
met een diep verborgen smeekbede, alsof
het eigenlijk niet de bedoeling was dat ik
die hoorde. Het is alsof dat westelijke
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training optreden voor een groep
Individuele sessies waarin jouw hindernis echt aan bod komt.                                
Waarin je kunt oefenen, experimenteren en weer plezier krijgen en durf.
Spreken, lesgeven of beleid overdragen zoals je dat eigenlijk zou willen.

training hanteren van het  lastige gesprek
Eindelijk schot krijgen in de omgang met voor jou lastige situaties.
Vindingrijk en soepel worden door te oefenen met trainer/acteur.
Scherp èn liefdevol geconfronteerd worden met je gedragspatronen.

training optreden voor jezelf, coaching in werk – 
en levensvragen

Spreken als middel tot profilering van persoon en doel.
Op de grond brengen wat je al eeuwig van plan bent.

Informatie Bureau Kelpie  

Rosalind Veltman

070 3556354 email kelpie@xs4all.nl

Goed  Spreken  Doet  Wonderen
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