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Stichting Comenius Museum
Het is exact 350 jaar geleden dat Jan Amos Comenius werd begraven in de toenmalige Waalse
kerk, het huidige Comenius Mausoleum, waar ons museum is gevestigd.
De Unesco heeft het Comeniusjaar internationaal
uitgeroepen tot immaterieel erfgoed en met trots
voeren wij dit jaar dan ook het Unesco-logo.

Het Comeniusjaar vormt de aanleiding om Comenius uitgebreider te herdenken aan de hand
van tal van activiteiten:
De entree van ons museum en de tentoonstellingsruimten zijn verbouwd en aangepast.


In de benedenzalen komt een compleet nieuwe vaste tentoonstelling 'Mundus Comenii' (de Wereld van
Comenius). Deze vervangt de huidige vaste tentoonstelling 'Vivat Comenius' uit 2006 en wordt op 28 maart
2020 officieel geopend.



Tevens willen wij dit jaar een of meerdere monumentale kunstwerken verwerven die gebaseerd zijn op de
werken van Comenius.




Op 28 maart, de geboortedag van Comenius, vieren wij de Comeniusdag in de Grote Kerk van Naarden.
Dit keer met een speciaal programma, een fantastische prijswinnaar en de traditionele Comeniuslezing.



Ook wordt er een uitgebreide tentoonstelling 'Comenius en Onderwijs' samengesteld, die in april van
start gaat.



De huidige gedateerde website maakt plaats voor een nieuwe modernere en smaakvolle website.
Rond 15 november, de sterfdag van Comenius, organiseren wij in samenwerking met diverse
instituten een meerdaagse internationale conferentie voor Comeniologen met als onderwerp
de 'Pansofie van Comenius'.

Crowdfunding Aktie Comeniusjaar 2020
Al deze activiteiten vragen om extra inspanningen en vooral extra budgetten. Om dat mogelijk te maken is
uw steun onontbeerlijk. Daarom doen wij een beroep op ieder die ons museum een warm hart toe draagt.
Uw eenmalige financiële bijdrage aan de Stichting Comenius Museum op de bankrekening
NL46 RABO 0372 2343 99 onder vermelding van Comeniusjaar 2020, stellen wij zeer op prijs.
Zo helpt u ons 2020 tot een gedenkwaardig Comeniusjaar te maken.
Heeft u kennissen of relaties die ons werk een warm hart toedragen? Stuur deze brief dan aan hen door.

14 januari 2020: Comenius Museum weer open!
Na een grondige verbouwing die ruim 4 maanden duurde is het
museum weer open.
De entree, de balie en de vaste tentoonstelling zijn vernieuwd.
De entree en de hal hebben een ruimtelijker karakter gekregen en
de vaste tentoonstelling is opnieuw ingericht.
Wij hebben op de begane grond een nieuwe vloer gekregen en er is
een mooie moderne balie gekomen.
De nieuwe vaste tentoonstelling zal vanaf 29 maart 2020 te zien zijn.

Comenius' en 'Kijk Comenius'
Wij zijn 14 januari weer open gegaan met een reprise van de
dubbeltentoonstelling ‘Rembrandt en Comenius’ en ‘Kijk Comenius’.
Centraal staan hierbij het door Rembrandt geschilderde portret van
Comenius en een verzameling van talloze portretten van Comenius
door de tijd heen gezien vanuit verschillende ooghoeken. U kunt
deze tentoonstelling bekijken tot en met 29 maart 2020.
Op 19 januari a.s. houdt de heer Henk Roos een lezing over
‘Comenius en Rembrandt’.
Praktische informatie:
De dubbeltentoonstelling ‘Rembrandt en Comenius’
en ‘Kijk Comenius’ is te zien van: 14 januari t/m 29 maart 2020.
Locatie: Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden.
Tel.: 035-694 30 45. Zie ook: www.comeniusmuseum.nl.
Openingstijden museum: di-zo van 12.00-17.00 uur.
Gesloten: 1/1, 27/4, 25/12, 31/12 en maandags.
Entree museum: Volwassenen: € 6,50; Studenten en groepen > 10
personen: € 5,50 ; Museumkaart/CJP/CKV/Kinderen t/m 12 jr: gratis

19 januari 2020: Lezing 'Comenius en Rembrandt'
Henk Roos (1948) studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
in Den Haag en was vele jaren tekenleraar aan het Comenius College in Hilversum.
Al in zijn studietijd was hij geboeid door de figuur van Comenius. Met name de rol
van Comenius als pionier van het tekenonderwijs sprak hem aan. Sinds zijn pensioen
maakt hij deel uit van de Raad van Advies van het Comenius Museum. Hij verzorgt
cursussen aan de Volksuniversiteit Hilversum en geeft lezingen over lopende kunsttentoonstellingen.
Comenius en Rembrandt woonden en werkten in Amsterdam bij elkaar in de buurt. In de lezing wordt
ingegaan op de turbulente levensgeschiedenis van Comenius, met speciale aandacht voor zijn
Amsterdamse periode waarin hij kennis maakte met Rembrandt van Rijn. In Rembrandts ’Portret van een
oude man’ (Uffizi, Florence, 1665) hebben kunsthistorici Jan Amos Comenius herkend. En er lijken nog
meer relaties te zijn tussen de oude schilder en de oude geleerde. Beide mannen kunnen worden gezien
als ’vrije geesten’.
Het Comenius Museum is in het bezit van een zeer goede kopie van het portret dat Rembrandt van
Comenius maakte. In de lezing hoort u meer over het wonderlijke verhaal achter dit portret.
De identiteit van de maker van de ’Naardense kopie’ van Rembrandts Comeniusportret is niet bekend.
Er zijn wel vermoedens. Roos deed er internationaal onderzoek naar en zal er in zijn lezing over vertellen.
Praktische informatie:
Datum lezing: 19 januari 2020. Tijd: 15.00-16.30 uur. Inloop vanaf 14.30 uur. Locatie: Comenius Museum.
Spreker: Henk Roos. Titel lezing: 'Comenius en Rembrandt'.
Kosten: € 12,50 (entree, lezing, koffie/thee tezamen), Museumkaart: € 6,=.
Aanmelden: via 035-694 30 45 of via info@comeniusmuseum.nl .

28 maart 2020: Comeniusdag
Op zaterdag 28 maart 2020 is de jaarlijkse Comeniusdag in de Grote Kerk in
Naarden-Vesting. Deze dag staat in het teken van het Comeniusjaar 2020 en krijgt
een extra feestelijk accent. U bent van harte welkom.
Om 13.45 uur is er een officiële bloemlegging aan de voet van het standbeeld van
Jan Amos Comenius (naast het koor van de kerk - Marktstraat).
Het programma in de Grote Kerk begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.
De kerk is vanaf 13.45 uur geopend. Ingang: onder de toren. Tijdens de Comeniusdag
wordt de Comenius Lezing uitgesproken en zal de Comenius Prijs worden uitgereikt.
Het Symfoniekoor en -orkest uit de Tsjechische stad Hodonin zal het geheel muzikaal omlijsten.
Om 20.15 uur zal het Hodonin Symfoniekoor en -orkest nog een concert geven in de Grote Kerk.
De toegang is gratis.
De volledige uitnodiging en verdere informatie ontvangt u zo spoedig mogelijk. Kijk hiervoor op de
website: www.comeniusmuseum.nl

Verwacht: Tentoonstelling: 'Op de schouders van Comenius –
Comenius en de Reformpedagogiek'.
Vanaf 10 april tot eind 2020 is de tentoonstelling 'Op de schouders van Comenius Comenius en de Reformpedagogiek' te zien.
Houdt hiervoor onze website in de gaten!

November 2020: Comenius-conferentie 'Comenius & Pansofie'.
Van 12-15 november organiseert het Comenius Museum in
samenwerking met diverse instituten een internationale
wetenschappelijke conferentie over Comenius & de Pansofie,
Deze conferentie wordt gehouden voor Comeniologen en wetenschappers
die geïnteresseerd zijn in de Pansofie en het gedachtegoed van Comenius.

Stichting Comenius Museum
Kloosterstraat 33
1411 RS Naarden
Tel.: 035-694 30 45
info@comeniusmuseum.nl
www.comeniusmuseum.nl
Openingstijden: di-zo van 12.00-17.00 uur.
1 januari, 27 april, 25 en 31 december en maandags gesloten.
Entree: € 6,50. Museumkaart en kinderen t/m 12 jaar: gratis.
Groepen op aanvraag.
Het museum is toegankelijk voor minder-validen en beschikt over een lift.
Vriend worden van het museum?
Zie voor info: www.comeniusmuseum.nl.

