
13 APRIL  2003 IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK: 
ANTON WESSELS over 
“MYSTIEKE INSPIRATIE", DE BOODSCHAP VAN CHAGALL 
 
Marc Chagall (1887 - 1985), de Russisch-Joodse schilder die een groot 
deel van zijn leven in Frankrijk woonde, werd wel "de dichter met de 
vleugels van een schilder" genoemd. Zijn inspiratie putte hij uit het 
jodendom, maar zijn kunst is ook rijk aan symbolen die zijn ontleend aan de 
Russische iconografie, de Byzantijnse kunst en de Russische volkskunst. 
Hij voelde zich thuis in zowel de christelijke en middeleeuwse als de 
hedendaagse kunst. Chagall wilde een kunst ontleend aan vele culturen 
 
De rode draad in het werk van Marc Chagall is de liefde: "In ons leven is er, 
net als op het palet van de schilder, maar één kleur die het leven zin geeft, 
de kleur van de liefde". Volgens Chagall zijn de schilderijen in het Museum 
van de Bijbelse boodschap in Nice "niet de droom van één bepaald volk, 
maar de droom van alle mensen". 
 
Dit wordt op zondag 13 april voor het Agnietenconvent nader toegelicht 
door dr. Anton Wessels, emeritus hoogleraar in missiologie en 
godsdienstwetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij 
publiceerde veel over de Islam, en de verhouding tussen Islam en 
Christendom, waaronder Islam vragenderwijs (Amsterdam 2002). Ook 
schreef hij een boek over Vincent van Gogh: Een soort van Bijbel. 
 
Deze bijeenkomst is een uitvloeisel van de samenwerking tussen de 
stichting Agnietenconvent, de Openbare Bibliotheek Gouda, de 
Volksuniversiteit en de Goudse Stichting voor Letteren Gheraert Leeu. De 
bijeenkomst wordt gehouden op zondag 13 april  2003 in de Openbare 
Bibliotheek, Spieringstraat 1, in Gouda. De bijeenkomst begint om 11.00 
uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Alle belangstellenden zijn welkom. 
 
 
 
Inlichtingen bij Bert Kwast, tel. 070 - 3187658 (overdag) 

0182 - 399797 ('s avonds) 
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