Comenius Nieuws
Stichting Comenius Museum
Restauratie Rembrandt schilderij.
In de jaren 90 verwierf het Comenius Museum een
vroeg 20ste-eeuwse kopie van het door Rembrandt
geschilderde portret van Comenius. Dit voorjaar is het
werk gerestaureerd, schoongemaakt en voorzien van
een nieuw achterdoek, want met name de achterkant
was heel broos.
Er blijken nog meer kopieën van dit werk van
Rembrandt te bestaan in Duitsland en Noord Italië.
De kwaliteit van die schilderijen is echter aanmerkelijk
minder dan het werk dat in het bezit is van het
Comenius Museum.

11 juli 2019: Opening dubbeltentoonstelling
'Rembrandt en Comenius' en 'Kijk Comenius'.
Voorzitter Jan Landsaat deed de inleiding. Maud
Arkesteijn lichtte een en ander toe. Marijn Vlijm
zorgde voor een passende muzikale omlijsting. Als
verrassing bood de Tsjechische amateur schilder
Michal Sustr zijn inzending voor de Rembrandt
wedstrijd van het Rijksmuseum (onder de titel
Rembrandt en Comenius) aan ons aan. Wij hebben het
in dank aanvaard en een opvallend plaatsje bij de
ingang gegeven.

12 juli t/m 15 september 2019:
Dubbeltentoonstelling 'Rembrandt en Comenius'
en 'Kijk Comenius'.
De tentoonstelling 'Rembrandt en Comenius' gaat in
op de geschiedenis van het portret van Comenius dat
Rembrandt in 1665 schilderde. Dit geschiedt onder
meer aan de hand van een recent gerestaureerde
vroeg 20ste-eeuwse kopie van dit meesterwerk. De
tentoonstelling 'Kijk Comenius' toont een verzameling
van alle mogelijke portretten van Comenius.
Getekend, geschilderd, als 3D-beeld of gebeiteld in
penningen en munten.
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1 september 2019: Gratis rondleiding 1e zondag van
de maand in het Comenius Mausolseum.
Iedere eerste zondag van de maand organiseert het
Comenius Museum een gratis rondleiding in het
Mausoleum waar Comenius begraven ligt. Er wordt
verteld over de pedagoog, theoloog en hervormer
Comenius en over zijn Mausoleum.
Datum: 1 september 2019.
Aanvang: 15.00 uur.
Entree museum: € 6,50, Museumkaart gratis.
N.B. Er moet wel entree betaald worden voor het
museum maar de rondleiding is gratis.
Aanmelden: info@comeniusmuseum.nl of
035-694 30 45.

8 september 2019: Lezing
'Een Toscaanse prins bezoekt Nederland' door
de heer Lodewijk Wagenaar.
Deze lezing gaat over de twee reizen van Cosimo de
Medici 1667-1696. Hierin wordt beschreven dat
Cosimo een paar keer het atelier van Rembrandt
bezoekt en dat hij ook in Naarden is geweest.
Waarschijnlijk is het originele portret van Comenius
dat nu in het Uffizi Museum in Florence hangt via de
Medici familie in het Uffizi terecht gekomen. De 20steeeuwse kopie van het Comenius Museum heeft ook
een lange reis achter de rug om uiteindelijk hier te
belanden.
Aanvang: 15.00 uur. Inloop: vanaf 14.30 uur.
Kosten: entree, koffie/thee, lezing tezamen: € 10,=,
Museumkaart: € 5,=.
Aanmelden: info@comeniusmuseum.nl of
035-694 30 45.
15 september 2019: Open Monumenten Dag.
Thema dit jaar is: 'plekken van plezier'. Het Comenius
Museum doet mee aan Open Monumenten Dag en
houdt doorlopend rondleidingen in het Comenius
Mausoleum, van 13.00 tot 16.30 uur. Museum open
van 12.00-17.00 uur. Toegang: gratis. U bent van harte
welkom.
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16 september t/m 2 december 2019 Comenius
Museum gesloten wegens verbouwing.
Wegens verbouwing is het Comenius Museum
gesloten voor publiek van 16 september t/m
2 december 2019. De activiteiten die gedurende deze
maanden gepland zijn in het Mausoleum gaan wel
door. Wij hopen begin december het museum weer
gedeeltelijk open te kunnen stellen. Houdt daarvoor
onze website in de gaten!
Groepen kunnen gedurende de verbouwing op
afspraak het Mausoleum bezoeken mits 2 weken van
tevoren aangevraagd.
18 september en 20 november 2019: in DeMess
Historisch Café.
Titel lezing: 'Afmars Duitse leger 1945'.
Door: Ronald Polak.
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: gratis.
Titel lezing: 'Afzandingen in het Gooi'.
Door: Sander Koopman.
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang gratis.
Discussie over (actuele) onderwerpen met een
historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister,
praat mee, vorm een mening en geniet van debat,
drank en gezelligheid! Organisatie: Comenius
Museum, Vereniging Vestingstad, Tussen Vecht en
Eem, Nederlands Vestingmuseum en Stads- en
Streekarchief.

21 september 2019: Vestival Vocaal.
In het Mausoleum treden deze dag 10 koren op van
het Korenfestival Vestival Vocaal. Het Mausoleum van
het Comenius Museum is één van de locaties.
Van 12.00-17.00 uur.
Toegang: passe-partout Vestival Vocaal, zie:
https://www.facebook.com/vestivalvocaal en
http://www.vestival.nl.
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2020 Comeniusjaar.
Volgend jaar herdenken we het feit dat Comenius 350
jaar geleden overleed. Momenteel treffen we de
voorbereidingen voor de herdenkings-activiteiten. Een
daarvan is een Internationale conferentie over
Comenius en de Pansofie die in november zal worden
gehouden.
Comeniusdag: 28 maart 2020.
Opening nieuwe vaste tentoonstelling: 28 maart 2020.
Comenius Conferentie over Pansofie: 12-14 november
2020.

12 jaar /

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:
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