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De bezoeker gaat op het kussen zitten
en trekt de achthoekige constructie,
die via een katrolsysteem aan een

contragewicht verbonden [s, over

zich heen. Tien minuten kan hii in

volledige duisternis en stilte verblijven

ln de 'Cocon van ontbeelding'.
Deze plek voor prïvêdevotie is een

kunstwerk van Ton van der Laaken

(Breda, 1952). Volgend jaar plaatst

hij in tentoonstellingsruimte De

KeteJFactory in Schiedam zes van deze

'viltcoconnen' in het kader van de

tentoonstelling Snapshots of a larger

order. Vorig iaar was daar de eerste

viltcocon te ervaren.

Jan Meíjering
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on van der Laaken: 'Bij mijn atelier
heb ik een hok gebouwd waar ik elke
lrrorgen mediteer. Ik heb een dliejaars
retlaite gedaan, waarbij ik drie tot vier

uur per dag oefeningen deed. Dat hokje had ik
er speciaal voor gebouwd. In het proces van me-

diteren voel je je lichaam, je voelt je adem, je

voelt hoe je zit, je voelt de temperatuur, je hoolt
een geluid, je hebt een gedachte of een ernotie



die komt en gaat. Toen ik aan het einde van deze
periode kwam, wilde ik iets met die ervaring
doen. Ik bemerkte steeds rneer nensen met in-
fostress, ook de studenten clie ik lesgeef aan de

University ofApplied Sciences in Dr-isseldorf. Het
zou toch mooi zijn, dacht ik, als je in een school
ofkantoor ofwaar dan ook, een plek kunt creë-

ren waar je ktnï zijn.
Hoe maak je zo'n luimte? Ik wilde het 'maken'

als een proces laten gebeuren. Wat noet de maat
zijn? Het moet een logische maat zijn als je zit.
Welke vorm? Vierkant? Je zou een soort huisje
kunnen maken waal je in kan. Maar ik wil geen
deur. Het moet over je heen kunnen. Ik kwan
uiteindelijk op een cocolrvorm uit. Alle lang-
zame stappen zorgen voor een onontkoombaar-
heid in de constructie, maat en materiaal. Het
Íroet m.et aandacht en liefdevol gemaakt wor-

Ton van der Laa-

ken in zijn atelier.
Op de wand een
tekening van de
'Cocon van ont-
beelding' en een
fotowerk van de
binnenkant van
de'lsolements-
ruimte'. Foto: Jan
Meijering.
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den. Vilt is een natuurlijk materiaal: het voelt
zacht, en is ademend en geluiddempend. In de
cocon kun je ontpoppen, licht, lucht en geluid
komen er in als je de constructie weer omhoog
doet.'

* 'èI $3t;$l I nryl:*

'In 1984 kwan ik voor het eerst in contact met
cle Dalai Larna. Sindsdien ga ik bijna iecler jaar
naar Zuid-Frankrijk, naar een Tibetaans retraite-
centrum.
Toen mijn moeder lang in coma laakte en het
jaar daarop overleed, maakte ik het moment van
steryen op precies dát moment in een droom
mee. De Tibetaanse leraar kon precies vertellen
wat er innerlijk gebeurt. Hij kon mij instructies
geven de dagen ervoor, de dag zelf en het-mo-
ment-van. Dat was heel concreet voor mij en gaf

veel vertrouwen. Dat had ik met de kerk niet
meer. Als kind zong ik in een koor maar in de
puberteit met de stembreuk zal daar een leuk
meisje en durfde ik niet meer te zingen. En dan
was er iemand die heel verbeten op het boekje
wees en zei, dat je moest zingen. Mijn zuster
was verliefd op een protestantse jongen en de
pastoor kwam praten: dat moest echt uit. Daar
ben ik helenaal op afgeknapt, er kwam geen
antwoorcl op mijn vïagen.'

, ét_
Lefg[e en SEr[re
'Het gekke was dat mijn Tibetaanse leraar, die na
zijn vlucht uit Tibet vergelijkende godsdienstwe-
tenschap heeft gestudeerd, feilloos boeddhisti-
sche teksten kan linken met de christelijke drie-
eenheid. Hij weet wat ze psychologisch beteke-
nen, hoe je ze moet lezen. Door hem ben ik weer

lsolements-
ruimte, Masonite,
hout, binnenzijde
blauwe veí. ln-
gang aan de
kantwaar de zon
onder gaat en de
ruimte verlicht
wordt. ó50 x 350
x 300 cm., 1981.
Foto: ïon van der
Laaken.
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Cocon van ontbeelding, open. Vilt en ander ma-

teriaal, maat cocon 1 10 x 200 cm., maat installa-

tie afhankelijk van de ruimte, 2O14.Foto: Ton van

der Laaken.

binnen gaat tijld het in eerste instantie donker,
maar je ogen passen zich aan en uiteindelijk zie
je een eindeloze blauwe ruimte. Het idee was clat

je er in loopt, helemaal tot rust komt en er ge-

louterd weer uit gaat.

Drie maanden had ik er aan gewerkt en na een

dag was het vernield. Door die ervaring ben ik
weggegaan van de openbale ruimte en ben ima-
ginaire ruimtes gaan maken, waar alleen maar
je geest in kon.'

,4t3ffi Ë3

'Volig jaal tijdens mi.jn tentoonstelling in De
I(etelFactory in Schiedam, was er een jongetje.
lrelemaal ADHD, vijf of zes jaar oud, die hele-

maal niet met zijn ouders mee wilde. Om in de

viltcocon plaats te nemen, moesten mensen zich
aanmelclen want ik wilde niet dat het een soort
gag werd. Ze noesten hun schoenen uit doen,

hun nobiel afgeven en tien minuten blijven
zitten. Dan ging er een gong en kon de cocon

weer omhoog. Het jongetje wachtte keurig op
zijn beurt, ging in het ding zitten en wilde er
niet meer uit. Dan ging hij later opnieuw als hij
weer aan de beurt was. Hij heeft er vijf keer tien
minuten ingezeten. De ouders schreven n're later'

dat hij het constant had over de ervaring in de

Omsloten kleur-
veld, gips en

pigment 75 x75
x 20 cm, 1 985.
Foto: Ton van der
Laaken.

geinteresseeld geraakt in chlistelijke mystici als

Meister Eckhart die het net als de boeddhisti-
sche leraren over stilte en leegte heeft, waardoor
je het goddelijke in jezelf kunt elvaren. Alle re-

ligies wereldwijd gaan over hetzelfde. Ik clenk

dat het zelfs neurologisch is. Er is een basis van
zoeken - om in harmonie te komen met jezelf
en de wereld. Mijn werk gaat altijd over leegte

en stilte. Ik zoek een tijdelijke lichtvlek in de

ruimte, een ruimte-ewaring of een weg in een

ruimte. Dat kan in een tekening, foto of in een

installatie zijn.'

$s*í*mryruflsr"qáïffiiáe
'Op een bepaalde manier kom ik nu terug op de

Isolementsruimte die ik in r98l bouwde in het win-
kelcentrum van Arnhem, een echte non-plek
naast de McDonald's. Dat was toen in mijn volle
naïviteit.
Het bestond uit drie dozen clie een beetje een

mastaba-vorm hebben. De binnenste is helemaal
clonker, de tweede staat er wat scheef overheen
en de derde staat daar weer overheen. Als je naar
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Paralux 4, paraí-
fine en diverse
materialen 3ó0
x 3ó0 x 330 cm.,
installatie Re-

monstrantse kerk
Den Haag, 1 994.
Foto: Gerl Jan
van Rooij.

cocon. De bewuste elvaring van het in stilte met
jezelf zijn, zonder afleiding, is in deze tijd heel
zeldzaam geworden. De 'ontbeelding' door de

afi,vezigheid van licht helpt de geest zich meer
naar binnen te kel.en.'

Kerk*nverirl-g
'Tot rust komen en er gelouterd weer uit komen
is eigenlijk een soort kerkervaling. Je kunt een
plek n'raken, een soort stiltecentrum, en dan
zeggen: daar kunnen mensen in. Maar je neemt
je geest mee. Je denkt aan dit, je hebt emoties.
De vraag die ik me stelde was: hoe breng je men-
sen in een bepaalde conditie?
In oude kerken ga je eerst door een hele boog
van duivels en engelen en afschrikwekkende
dingen orl c1e negativiteit buiten te laten. Dat is
al een soort zuivering. Dan heb je een soort voor-
portaal en vervolgens kom je in een soort atrium
waarbij je een ervaring hebt van hoogte en licht.

Je legt een weg af en gaat zitten.

In de tijd speelt de liturgie zich af waarin je spr-

ritueel gezien ook fases doorloopt. Uiteindelijk
krijg je de hostie. Je doet lichamelijk dingen
waardoor de geest ontvankelijk is geworden en
hij in een diepere laag komt.
Ik heb zelf de sterkste ervaring als er een soort
buffer is tussen de buitenweleld en de kerkruirn-
te. Dom van der Laan heeft het in de I(looster-
kerk in Vaals magniflek gedaan. Eerst is er een
tussenruimte en dan kon je er in: met hoge ra-
men in sobere grijze steen. Er valt getint licht
binnen, je kont binnen in een blauwe waas.

Toen ik weer buiten kwam, was de hele wereld
een soort oranjeroze, door de complementair-
contrastwerking.'

il*se*àd l{aht
In de Remonstrantse kerk van Den Haag lag drie
maanden lang het vloerbeeld Paralux 4 in het
midden van de ruimte als een gigantische com-
puterchip. De dienst werd orn het beeld heen
gehouden.
'De stoelen in de kerk waren fi'ontaal opgesteld
in een blok, de avondmaalstafel stoncl op een

verhoging. Ik heb de tafel naar beneden gehaald
en de stoelen om de installatie heen gezet. De ta-
fel werd zo een deel van het kunstwerk in plaats

van een apart object.
Er was een wouw van eind 8o die me ontroerd
heeft aangesproken. Haar man was overleden en
bij de uiwaartdienst stoncl de kist voor de tafel
opgesteld. Anders hadje alleen ruggen gezien en
nu had ze het idee in de gemeenschap te zitten
met dat lege veld in het midden.
Het was in tgg4, ik was gefascineerd door de ar-

chitectuur van de chip. De hoge lenzen, eigen-
lijk een dlie-eenheid, vangen licht, energie die
geleicl woldt. De tekening in de paraffine is als

een materialisatie van licht. Paraffine is voor mij
gestold licht, een stolling van geest. Er is een
transitie: stolling, materie en vergankelijkheid.
Ik wil dat er dan iets gebeurt, mensen zitten om
zo'n veld. Ik wilde het abstract houden zodat het
in het beeldende kunst-vocabulaire blijft zitten
en tegelijk bijna onbewust die associatie net
de drie-eenheid heeft. Als ik zo'n protect nu zou

:''.raa.:a::..b'--,..,--.-... :

.,ti

Ë

*r
T&l
ll

28 Letare I iaarqanq Jr I nummer 3 | november 2or5



doen, zou ik meer met de mensen gaan praten
over hun ervaringen.'

X*anger,vcíLe
'Voor mij zijn de installaties Isolementsruimte en
Paralux weer volledig actueel. Je zou kunnen zeg-

gen dat ik situaties wil creëren waarin je de poë-
zie van l:ret Langeweile-gevoel kunt ervaren. Voor
mijn studenten in Duitsland heb ik weleens een
I(urs zo genoemd. Dat is zo'n mooi woord in het
Duits: Langeweile, lang verblijven in de tijd. Dat
wil ik nret mijn cocons ook: dat je de tijd on-
delgaat. In het westen heeft het vaak een nega-
tieve associatie, maar in China heb je het woord
wu wei wat betekent: bewust niet handelen, een
prachtige metafoor, dat is een van de hoogste
staten.
Ienland ervaart wat er altijd al geweest is maar
waar hij geen contact meer mee heeft. Dat speelt
zich in stilte af. Dat is ook wat Meister Eckhart
zegt, en waar het in alle kapellen en kloosters
om gaat.
Mijn ouders waren heel woeg dood. Als ik er-

gens ben, dan moet ik een kerk in, ik steek ik
zo'n kaarsje op en denk ik even aan mijn ouders.
Die paraffine heeft daar ook veel mee te maken.
In Duitsland heb je Autobahnkapellen,je kunt een
stop maken voor alleen maar een kapel. Het is in
deze tijd een moeilijk thema om over te praten,
dus welke middelen hanteer je dan? Met de co-

cons heb je dat ook. Als je er niet in gaat zitten
moet het als beeld toch iets oproepen.'

*mebe*Lden
'In 'De I(etelFactory' had ik een grote foto ten-
toongesteld van een kloostelruimte die ik in
Eglpte gefotografeerd had. Er was een wouw
die er een paar keer per week heen ging. Ze ging
dan op een stoel er voor zilten. Ze zei dat ze er
vaak met tranen in de ogen zat. en uiteindelijk
heeft ze 'm gekocht. Thuis hing ze de foto op een
wand met allerlei andere dingen. Maar elke keer
haalde ze iets van de wand af en na een maand
was de wand leeg met alleen nog die foto. Maar
het ging nog verder. Ze zei'. als ik in de stad ben

en ik wi1 iets kopen, dan noet ik aan die foto
denken. En dan waag ik me af: heb ik het wel
echt nodig? En meestal is het niet echt nodig.
Het heeft met deze tijd te maken, we hebben
een overvloed aan beelden en beeldinfo. Ik wil
er geen beetd bij maken maar een gelegenheid
maken voor mensen om te ontbeelden.' <

Snapshots of a larger order,'t7 april-'r7 juli zot6.
De KetelFactory, Hoofdstraat 44,3114 GG Schie-

dam, www.deketelfactory.n I

Jan Meijering is redactielid van dit blad.

Meer informatie over Ton van der Laaken: zie

www.tonva nderlaa ken.n I

Lege lichtgang
2, fotowerk Ton

van der Laaken,
Egypte,75x100
cm., 1984.
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