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Pelgrim in het elfde uur
(acryl op doek 100 x 150 cm)
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Cees Mulder (1949) ontwikkelde zich na een
loopbaan als hoofddocent physics education aan de
Universiteit van Amsterdam tot kunstschilder en
tekenaar. Hij volgde zijn opleiding (2010 -2015) aan
de kunstacademie Haarlem Leiden.

Hij onderneemt graag zwerftochten door verre
landen, zoals backpacken door Iran, Afghanistan,
India, Nepal en China, de Trans-Siberië expres naar
Mongolië of met een busje door Marokko en de
Sahara. De laatste jaren wandelt hij over de Spaanse
pelgrimswegen naar Santiago de Compostella met in
zijn rugzak schetsboek en verfdoos. Langs de kant van
de weg schetst hij wat hij om zich heen ziet en ervaart
aan cultuur. Hierdoor beklijven beelden in zijn hoofd
die hij in zijn atelier als inspiratie gebruikt om
tekeningen en schilderijen te maken. Dit zijn geen
reisverslagen, maar beelden die zich in zijn hoofd
vermengen met gevoelens en gedachten. Door het
pelgrim-karakter van zijn huidige reizen krijgen zijn
schilderijen en tekeningen vaak een magisch religieuze
lading. Voor het eindexamenwerk heeft hij een
parabel uit het evangelie van Mattheüs als
inspiratiebron gekozen en dat vervormd tot een
surrealistisch metafysisch thema. Hij voelt zich daarin
de pelgrim op zoek naar een onbewuste waarheid. Het
thema is een vervolg op zijn expositie Op Weg naar
Santiago (november en december 2014, Buurtgalerie
“De Vijf Talenten”, Het Gasthuis Amsterdam).
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Tekening 1: Discours onder pelgrims
De middeleeuwse pelgrim dacht dat alles wat hij geloofde waar was, de
moderne pelgrim heeft zo zijn eigen waarheid.
(ballpoint op papier 30 x 40 cm)
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Pelgrim
Het is niet voor het eerst dat Cees een pelgrimstocht
ondernam naar Santiago de Compostella, maar in die
zomer van 2014 liep hij de duizend kilometer over de
Camino Mozarabe, de vluchtroute die middeleeuwse
christenen namen om te ontkomen van de Moorse
druk in Zuid-Spanje (als ze bij Zamora de rivier de
Doura over staken waren ze veilig).

De pelgrimsweg naar Santiago de Compostella
(camino) bestaat al meer dan duizend jaar. Pelgrims
trokken naar Santiago, omdat zij dachten dat het graf
van de apostel Jacobus zich daar bevond. Er zijn vele
wegen die naar Santiago leiden. Het bekendst is de
route vanuit Frankrijk (Camino Francès). Deze loopt via
de Pyreneeën over Pamplona, Burgos en Leon.

De wat minder bekende Via de la Plata (zilverroute)
begint in Sevilla en gaat via Salamanca. Deze route
staat ook bekend als de mozarabe-route. Christenen
vanuit het Moorse Zuid-Spanje namen deze vluchtroute
naar Noord-Spanje. In de Middelleeuwen brachten zij
islamitische kennis mee naar West-Europa. Volgens
Goethe ontstond Europa over deze pelgrimswegen.
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Spaanse pelgrimswegen

Camino Francès: Saint Jean Pied de Port – Santiago 800 km
Camino Via de la Plata: Sevilla – Santiago 1000 km
Camino del Norte: Irun – Santiago 825 km
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Zamora
Je bent weer terug in de Middeleeuwen als je door de
kloostergangen bij de kathedraal schuifelt. Hier in het
Museo Catedralicio van Zamora stond de schilder
opeens oog in oog met een enorm gobelin. Het zag
eruit alsof het gisteren gemaakt was door de Vlaamse
wevers. Dit levendige en kleurrijke wandkleed uit de
Middeleeuwen verbeeldt de parabel van de werkers in
de wijngaard, ook wel de parabel van de werkers in
het elfde uur genoemd. Het gobelin had de tand des
tijds zeer goed doorstaan, de kleuren schitterden je
tegemoet. Hoe verder zijn ogen het gobelin in kropen,
hoe meer de actualiteit van het werk Cees overviel.
Een parabel, die ongemakkelijk is, die gaat over de
rechtvaardigheid van de verdeling van het materiële
en immateriële zowel in maatschappelijke als in
spirituele zin. Het ongemakkelijke van de parabel
komt tot uiting in de afrekening aan het eind van het
elfde uur, hoelang een ieder ook gewerkt had
iedereen kreeg hetzelfde loon. In het evangelie van
Mattheüs wordt verhaald dat Jezus deze parabel
vertelde aan de Farizeeërs toen hem gevraagd werd
wie het koninkrijk Gods mogen betreden. Uiteraard
vonden deze Schriftgeleerden dat zij het belangrijkst
waren, maar dat vond Jezus kennelijk anders. Het
einde van de parabel laat zich ook plaatsen in
de Eindtijd van de Apocalyps van Johannes en wijst
dan in de richting van het Laatste Oordeel.
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De parabel van de werkers in de wijngaard
Wandkleed (4 x 8,5 m) (Brussel, 1500)
In: Museo Catedralicio Zamora
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Beelden in mijn hoofd
… “Ik had al zoveel dagen gezworven over de
eindeloze vlakten en zou nog veel meer dagen
onderweg zijn naar het graf van apostel Jacobus in
Santiago de Compostella. Eenzaam lopend door het
woeste landschap nam de parabel bezit van mij en
begon zich te vermengen met eindeloze
gedachtestromen. De werkers van de wijngaard
werden archetypen in de huidige tijd, ze gingen in mijn
hoofd zitten. In mijn gedachten werden ze herauten
van crises in de wereld.”
… “Ook Het elfde uur roept crisisbeelden op die zo
goed passen bij het Eindtijd-gevoel. De pelgrimstocht
naar Santiago maakt overdenkingen in mij los over het
leven en dat hierna. Het gaat westwaarts, westwaarts,
op naar het Einde van de Wereld.”

Het Eindtijd-gevoel speelde ook een belangrijke rol in
de expositie Op Weg naar Santiago. In die expositie
stond zijn innerlijke weg centraal.

Tekening 1 tot en met 4 en de twee drieluiken zijn
enkele werken die onderdeel waren van de expositie.
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Tekening 2: Optocht der Pelgrims
(inkt op papier 21 x 30 cm)
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Twee drieluiken uit de expositie Onderweg naar Santiago. November
en december 2014 in Buurtgalerie De Vijf Talenten, het Gasthuis Amsterdam.

Camino naar Santiago de Compostella - voedsel voor je ziel
(acryl op doek, drieluik 30 x 40, 40x 60, 30 x 40 cm)

In de kathedraal van Santiago slingert de botafumeiro,
het grote wierookvat. Santiago is het eindpunt van de
lange tocht. Het lange lopen werkt meditatief,
waardoor het lijkt alsof het leven nogmaals aan je
voorbij trekt, voortdurend verleid door het Beest of
het Licht. Welke ruiter zal jij ontmoeten in jouw
eindtijd?
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Het is u gezegd
(acryl op doek en papier, 40 x 50, 50 x 70, 40 x 50)

... ”In het klooster Monte Irago verbeeldde ik me dat ik
hoorde dat het me gezegd was. Als er nog duizend jaar
te gaan zijn, waar kom jij of je nageslacht dan in
terecht? Zijn het de rijken van de vreemde koningen of
is het het land van de “hoer van Babylon” gezeten in
scharlaken op het beest. ”
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Pelgrim in het elfde uur
De parabel vertelt hoe in het eerste, het derde, het
zesde, het negende en het elfde uur werkers de
wijngaard betreden. Cees zag er archetypes in. Types
die ontstaan zijn in het eindeloze heelal van
de Begintijd en na een lange reis aangekomen zijn in
de huidige tijd. Hij zag ze in zijn hoofd verkleinen tot
mensen die staan voor de huidige grote crises: de
financiële crisis, de arbeidscrisis, crises in het zoeken,
naar zingeving, het geploeter aan de zelfkant en
vluchtelingen op zoek naar een beter bestaan. Het
kleine in zijn hoofd explodeerde tot het grotere in het
heelal (existentie van het bestaan). Enerzijds zijn de
archetypen gewone mensen, ieder met de
beslommeringen van zijn bestaan, maar anderzijds zijn
het de goden die in de laatste duizend jaar van de
Eindtijd, het elfde uur, het lot van de mensen bepalen.
Wie is de pelgrim, die de tocht maakt in dit elfde uur?
Het voelt als de reis van Odysseus, terug naar Ithaka,
maar het niet kunnen bereiken, overgeleverd zijn aan
de wispelturigheden van de goden. Een tocht vol
metafysische avonturen. Het is het beeld dat
beschreven staat in de Apocalyps van Johannes, op
weg naar de Eindtijd met het laatste oordeel over de
mensheid. Beato van Liébana schrijft hierover in de
achtste eeuw dat hij dacht dat de duizend jaar van de
Eindtijd bijna voorbij waren. Hij gaf met zijn preken
een startsein aan miljoenen mensen om als pelgrim
naar Santiago te gaan en rekenschap te geven van hun
bestaan. Zijn duizend jaar bleken een misrekening, ze
moesten nog komen, misschien dat Cees daardoor
een nieuw beeld van de werkers in de wijngaard
maakte.
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Tekening 3: Pelgrim op pad
(conté op papier 21 x 30 cm)
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Voor wie het lezen wil:
Mattheüs 20, 1-16
De parabel van de werkers in de wijngaard
[1] Want met het koninkrijk der hemelen
gaat het als met een landeigenaar die ’s morgens heel
vroeg eropuit ging om arbeiders te huren voor zijn
wijngaard. [2] Hij werd het met de arbeiders eens over een
denarie per dag en stuurde hen naar zijn wijngaard. [3]
Toen hij rond het derde uur eropuit ging, zag hij nog andere
mensen zonder werk op het marktplein staan. [4] Hij zei
tegen hen: “Ga ook naar mijn wijngaard, en ik zal betalen
wat billijk is.” [5] En ze gingen. Rond het zesde en het
negende uur ging hij weer en deed precies zo. [6] Toen hij
rond het elfde uur eropuit ging, zag hij nog andere mensen
staan, en hij zei tegen hen: “Waarom staan jullie hier de
hele dag zonder werk?” [7] Ze antwoordden hem: “Omdat
niemand ons gehuurd heeft.” Waarop hij tegen hen zei: “Ga
ook naar mijn wijngaard.” [8] Toen het avond was
geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn
opzichter: “Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de
laatsten het eerst.” [9] De arbeiders van het elfde uur
kregen ieder een denarie. [10] De eersten verwachtten toen
dat ze meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een
denarie. [11] Ze namen hem aan, maar mopperden tegen
de landeigenaar: [12] “Die laatsten daar hebben één uur
gewerkt, en u stelt hen gelijk met ons die de last van de dag
en de brandende hitte gedragen hebben.” [13] Maar hij gaf
een van hen ten antwoord: “Vriend, ik doe je geen onrecht.
We waren het toch eens geworden voor een denarie? [14]
Pak je geld maar aan, en ga. Ik wil die laatste evenveel
geven als jou. [15] Of mag ik niet met het mijne doen wat ik
wil? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?” [16] Zo zullen de
laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’
Willibrordvertaling
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Detail schilderij Pelgrim in het elfde uur

De concha is de pelgrim
Zwervend in hoofd en ruimte
Overgeleverd aan de grillen der goden
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Werkers van het elfde uur
de existentie van het bestaan
Uitgangspunt van de tekeningen en schilderijen is het
meditatief onderzoek naar de werkers in de parabel
van de wijngaard en de existenties van hun bestaan.
Aanleiding is de ontdekking van Cees, als pelgrim, van
het gobelin in Zamora. Wat hem daarin lokte was de
kleurenpracht, de vele levendige voorstellingen en de
grootsheid van dit gewoven wandkleed. Inhoudelijk
was hij verbaasd over de actualiteit van het
onderwerp, de parabel van de werkers van het elfde
uur. Het verhaal uit het jaar 33 was in de veertiende
eeuw actueel, maar ook in de huidige tijd.

Proces…
De parabel en de ontmoeting met het wandkleed
roepen allerlei vragen op. Vragen waarmee Cees aan
de slag ging. Enerzijds door verf op doek te brengen,
anders door op zoek te gaan naar voorgangers op
wiens schouders hij kon staan.
Cees: “Ik wilde de parabel in deze tijd plaatsen. Ik
vroeg mij af wie zijn eigenlijk die werkers in dat elfde
uur en waar staat die wijngaard symbool voor, wat is
er voor werk te doen en wat doen die werkers als ze
niet werken. Hoe zit hun leven in elkaar?
Ook vroeg ik mij af of ik de levendigheid van het
middeleeuwse wandkleed kon vangen in kleuren van
nu. Ik zocht naar symbolen voor het verdeelprobleem
en vroeg me af of mijn werken ook spirituele
ervaringen los zouden kunnen maken bij
toeschouwers?”
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Bezoekers expositie Op Weg naar Santiago
Amsterdam, 1 - 11 -2014
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Schouders om op te staan
De parabel van de werkers in het elfde uur is door een
aantal schilders gebruikt. In de zeventiende eeuw
(1637) maakte Rembrandt een klein schilderij dat de
uitbetaling en de ruzie weergeeft. Jacob Willemsz. De
Wet schilderde in 1660 een bijna gelijksoortig werk. In
de Romantiek creëerde Johann Christian Brand een
schilderij waarin de parabel vooral een landschappelijk
effect had (1769). Noch hun weergave van de parabel,
noch hun opzet spraken Cees aan. Hij voelt zich meer
verwant aan expressionistische schilders zoals Emile
Nolde en Max Beckmann. Noldes religieuze
schilderijen overweldigen door hun expressie en
kleuren. Het schilderij “Pinksteren” is door Cees in zijn
opleiding al op verschillende wijzen geïmiteerd. In het
werk van Beckmann treft hem naast de kleuren vooral
de theaterachtige voorstellingen. In de schilderijen
over de existentie van hun bestaan plaatst Cees de
personages in theaters zoals casino’s, optochten, kinky
cafés, kerken en kooien.
Uiteraard kon Cees als pelgrim niet ontkomen aan de
invloed van Spaanse schilders. Salvador Dali schilderde
in zijn magisch katholicistisch-realistische periode de
woestenij als een woestijn met wonderbaarlijke
hallucinaties, zoals in de verzoeking van de heilige
Thomas, het Laatste Avondmaal of de weke
uurwerken. Deze schilderijen vragen erom om te
denken in hogere dimensies dan die van de wereld
waarin wij leven. Dat vreemde versterkt de gedachte
aan een hogere omvattende metafysische wereld.
Zoiets vond hij ook terug in het werk van Antoni
Tàpies. De symbolentaal van deze abstract-realistische
schilder wakkeren spiritualiteit aan.
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Tekening 4 : Verzoeking van Santiago
(potlood op papier 21 x 30 cm)
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De werkers
in het elfde uur
Voor een analyse van de parabel begon Cees met
het overdenken van de vraag:
... “Wie zijn eigenlijk die werkers in het elfde uur, die
in mijn hoofd zitten?”

Om de drie uur komen er werkers naar de wijngaard.
Het begint in het eerste uur met goed geschoolden
die weten wat er moet gebeuren (insiders) en wat
eruit te halen valt, daarna komen de werklui (blueand-white-collar workers) die even moesten wachten
voordat zij productief kunnen worden. Als het niet
lukt het werk af te krijgen worden ook de ‘inactieven’
in het zesde uur ingezet. Op het laatst krijgen de
werkers aan de zelfkant een kansje, in het elfde uur
wordt nog omgekeken naar de buitengeslotenen
(outsiders).
In het elfde uur vraagt iedereen zich af hoe de pot
wordt verdeeld.
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insiders

blue-and-white-collar
workers

inactieven

zelfkanters

Pasteltekeningen op papier
( 30 x 40 cm)

Outsiders
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Existenties van het bestaan
Men kan zich afvragen waarvoor doen die werkers het
allemaal. Het antwoord dat Cees geeft is: het gaat om
de existentie van hun bestaan. Ieder personage leeft
in zijn wereld. Ieder zoekt de verdiensten van de kip
met de gouden eieren. Sommigen draaien het er door,
anderen ‘zien’ het niet, enkelen laten het verdampen,
of hebben het niet en outsiders hebben hun kip nog
geen eieren zien leggen. Op deze wijze speelt Cees
met symbolen.

Hij laat de existenties van het bestaan afspelen in
symbolische theaters. Soms is het spel duidelijk, maar
vaak moet de kijker ook op zoek en een eigen
betekenis geven aan de voorstellingen.
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Insiders take all
(acryl op doek 60 x 90 cm)
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Optocht van de blue-and-white-collar workers
(acryl op doek 60 x 90 cm)
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Hotel California
(acryl op doek 60 x 90 cm)
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Piëta
(acryl op doek 60 x 90 cm)
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Bedrogen verlangen
(acryl op doek 60 x 90 cm)
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Pelgrim in het elfde uur
(acryl op doek 100 x 150 cm)
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Foto’s pagina’s 2 en 19 - Lieke Mulder
Wandkleed pagina 9 - Museo Catedralicio Zamora
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