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De Nieuwsbrief is het contactorgaan van de Vereniging ‘Vrienden van het Ikonenmuseum’ te Kampen en verschijnt minimaal tweemaal per jaar. Leden, donateurs en sponsors
ontvangen de Nieuwsbrief gratis en hebben gratis toegang tot het museum.

Een woordje van de redactie
Een toevallige ontmoeting op straat. Of ik in het bestuur
wilde komen van de Vrienden van het Ikonenmuseum? Ik
probeerde het verzoek eerst nog vriendelijk af te wimpelen,
hoewel ik het Ikonenmuseum een warm hart toe draag. Ik
vind het een prachtig museum en geniet elke keer als ik er
kom van de vaste collectie en speciale tentoonstellingen. Maar
ik weet helemaal niets van ikonen…..
Dat argument was echter van geen belang en zo zat ik enkele
weken later aan de vergadertafel van de ‘Vrienden’. Het was
meteen een interessante vergadering, waar belangwekkende
zaken werden behandeld.
Ook de Nieuwsbrief kwam ter sprake. Cees Sanders, die
jarenlang de redactie op zich heeft genomen, is afgetreden
als bestuurslid. Nu wilde hij graag dat iemand anders ook de
zorg voor de Nieuwsbrief zou overnemen.
Ik verstoutte mij om op te merken dat de Nieuwsbrief,
met alle respect voor het werk van Cees en de andere
redactieleden, misschien wel een nieuwe presentatie kon
gebruiken. Wat meer (kortere) artikelen, wat meer illustraties,
misschien zelfs een ander formaat.
Tja, voor ik het wist was ik hoofdredacteur van de
Nieuwsbrief Nieuwe Stijl, met de opdracht om die nieuwe stijl
in gang te zetten.
Ook nu was de opmerking dat ik niets van ikonen weet geen
bezwaar. “Er zijn immers genoeg mensen die de artikelen
willen schrijven”, klonk het geruststellend.

Colofon

“Wat haal je je weer op de hals,” merkte mijn vrouw bij
thuiskomst terecht op.
Ik schrijf al verhaaltjes en artikelen sinds mijn prille
kinderjaren en ben al een kleine vijftig jaar uitgever. Er is dus
wel de nodige ervaring met boeken en magazines, maar het is
altijd een uitdaging om buiten je vakgebied te gaan. Buiten je
‘comfort zone’ zoals we dat tegenwoordig noemen.
Gelukkig bleek het, zoals u in deze Nieuwsbrief kunt zien,
geen loze belofte dat anderen artikelen zouden aanleveren.
Toch blijft natuurlijk de onzekerheid of we met deze nieuwe
stijl op de goede weg zijn.
Daarom doe ik een beroep op u, als Vriend van het
Ikonenmuseum en als lezer van deze Nieuwsbrief, om mij
uw mening te geven.
Ook vragen, ideeën,
artikelen of wat dan ook,
zijn van harte welkom.
Bij voorkeur per e-mail
naar pearkampen@
gmail.com en anders
per brief naar het
Ikonenmuseum.
Zijn we op de goede weg
of moet het toch anders?
Ik hoor het graag van u.
Paul Reichenbach

Redactie: Paul Reichenbach (pearkampen@gmail.com)
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Aan deze editie van de Nieuwsbrief werkten mee:
Drs. Mr. Bort Koelewijn
Liesbeth van Es
Bert van Orsouw
Jan Troost
Jan van Langen

Per e-mail: pearkampen@gmail.com
Per post: Nieuwsbrief Ikonenmuseum,
Buiten Nieuwstraat 2, 8261 AV Kampen

Beste Vrienden van het Ikonenmuseum,
Op moment van dit schrijven zijn we druk bezig met de
voorbereidingen voor de heropening van het museum na de
sluiting in verband met covid-19.
We kijken ernaar uit om weer bezoekers te mogen ontvangen
en ook vooral om als medewerkers van het museum elkaar
weer te kunnen ontmoeten. Als deze corona crisis ons één ding
heeft laten zien dan is het wel hoe belangrijk sociaal contact
is. Het museum heeft een grote sociale functie binnen de
gemeenschap.
In het Ikonenmuseum zijn ongeveer 60 vrijwilligers actief. Ik
ben me zeer bewust dat zonder vrijwilligers het museum zijn
bestaansrecht verliest. Ook nu het museum gesloten is blijven
vrijwilligers zich, waar ze kunnen, inzetten en leven we met
elkaar mee.
Nu steeds meer mensen na de beperking van hun fysieke
vrijheid behoefte krijgen te ontspannen en troost en inspiratie
te vinden in onder andere kunst zijn we blij het dat museum
haar deuren weer kan openen.
Wanneer het museum in juni weer geopend is, is de
tentoonstelling “Grenzenloos” nog te bezoeken. Eigenlijk
ineens heel actueel nu reizen naar het buitenland afgeraden
wordt.
De tentoonstelling Bevrijd! Soldaten en Heiligen zal in
het voorjaar van 2021 te bezoeken zijn. (verder op in de
nieuwsbrief kunt u hier al meer over lezen)
Ook wordt er hard gewerkt aan nieuwe komende

tentoonstellingen. We verheugen ons zeer op de samenwerking
met kunstenaar Henk Helmantel die samen met curator
Liesbeth van Es een tentoonstelling voorbereidt die, onder
voorbehoud, in November geopend zal worden.
Voor nu wens ik u allen veel gezondheid toe.
We hopen u gauw weer te ontmoeten in het museum samen
met de vrijwilligers, we missen u.
Hartelijke groet,
Evelien Jalving
Directeur Ikonenmuseum Kampen

Tijdelijk gewijzigde openingstijden van het Ikonenmuseum
Door de overheidsmaatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen is het museum tijdelijk elke
vrijdag en zaterdag van 11-17 uur geopend. U wordt verzocht van tevoren te reserveren. Dat kan
telefonisch (038) 385 84 83 of via e-mail info@ikonenmuseumkampen.nl

Soldaten en heiligen
door Liesbeth van Es

De afgelopen maanden stonden in het teken van 75 jaar
bevrijding. Overal in het land waren herdenkingen en festiviteiten
gepland, die helaas niet door konden gaan. Ook in het
Ikonenmuseum Kampen zou een expositie geopend worden ter
ere van 75 jaar vrijheid. Deze expositie was een samenwerking
tussen onder meer de Protestantse Dienst Geestelijke Verzorging
van Defensie en het Ikonenmuseum. We hopen dat deze expositie
in de toekomst alsnog doorgang kan vinden, maar voor nu geven
we graag een voorproefje van waar we mee bezig waren. In dit
artikel gaat het over soldaten en hun verhalen.

Demetrius van Thessaloniki en Joris de Drakendoder,
Griekenland, 18e eeuw, 32,5 x 25,5 cm, particuliere collectie

Soldaatheiligen is de benaming voor heiligen die tijdens hun leven
soldaat waren. Ze worden meestal in hun soldatentenue, met
bepantsering en wapens, en vaak ook te paard afgebeeld.
Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder heiligen? Er bestaan
veel misverstanden over wie of wat ‘heiligen’ zijn. Zo zijn er veel
woordenboeken, encyclopedieën en lexicons die als uitgangspunt
nemen dat heiligen zonder zonde, rein of zelfs volmaakt zijn.
In het dagelijks taalgebruik is een dergelijke definitie wellicht te
rechtvaardigen, maar wanneer het gaat over christelijke heiligen
is deze definitie in feite onjuist. Hoewel christelijke heiligen
in hun leven iets laten zien van het koninkrijk van God op de
aarde (denk aan goede werken, wonderen of martelaarschap)
en daarmee tot voorbeeld zijn voor anderen, zijn het vooral ook
gewone mensen met alle tekortkomingen van dien. In het Nieuwe
Testament wordt het woord heiligen veelvuldig gebruikt om alle
leden van de kerk van Christus aan te duiden. Zo is in de brief
aan de Kolossenzen te lezen “Aan de heiligen in Kolosse, gelovige
broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede
van God, onze Vader” (Kol, 1:2). Al vrij snel wordt de benaming
echter vooral voorbehouden voor personen die zich vanwege
hun bijzonder sterke geloof onderscheiden van de overige
gelovigen. Heiligen zijn de ‘geloofshelden’ van het christendom.
Ze onderscheiden zich door hun standvastigheid, de bijzondere
werken die ze in naam van God mogen verrichten, en door
hun zelfopoffering. In Hebreeën 11 wordt een hele opsomming
gegeven van oudtestamentische, Joodse helden en worden de
meer recente christelijke martelaren in hun rij geplaatst.
Omdat de vroegchristelijke kerk onder andere gekenmerkt wordt
door christenvervolgingen, geldt het martelaarschap voor de
eerste christenen als een ultiem kenmerk van een sterk geloof.
Door de achtergebleven gelovigen worden rond het graf en de
stoffelijke resten van de martelaar bijeenkomsten en vieringen
georganiseerd. Boven de graven van de martelaren worden altaren
gebouwd waarin de relieken van de heiligen worden opgenomen.
Deze relieken worden vereerd als tekenen van Christus’ lijden,
sterven, en overwinning op de dood, die zich herhaalden in het
leven en sterven van de martelaren. Daarnaast wordt aan de
relieken ook een geneeskrachtige werking toegeschreven. Het min
of meer natuurlijke ontstaan van deze gebruiken moet voor een
deel gezien worden vanuit de religieuze en culturele achtergrond
van deze eerste christenen. Zo zijn er overeenkomsten met
bepaalde thema’s uit de Griekse mythologie, speelden de geesten
van de overledenen een belangrijke rol in de dagelijkse religie

van de Romeinen en kenden de Joden de verering van de
rechtvaardigen. In de Joodse traditie gold weliswaar dat fysiek
contact met het lichaam van de gestorvene onrein was, maar
in de Romeinse en Griekse traditie werden wel relieken geëerd.
Bovendien kende men nog geen ‘cartesiaanse’ scheiding tussen
het lichaam en de ziel, zoals die sinds het einde van de 17de eeuw
in de Westerse cultuur gangbaar werd. In de eerste eeuwen van
onze jaartelling zagen mensen lichaam en ziel als één geheel. In
de 4de eeuw schrijft Gregorios van Nazianz dat aan de relieken
van martelaren dezelfde krachten kunnen worden toegeschreven
als aan hun zielen. Enerzijds wordt door de vieringen bij de
graven van de martelaren de herinnering aan de overleden
geloofshelden levend gehouden. Anderzijds dienen ze ook om de
achtergeblevenen te versterken in hun geloof. De martelarencultus
dient zo ook om de eenheid in de vroege kerk te bewaren en de
tegenstrijdigheden weg te nemen.
Als we naar de verschillende soldaatheiligen kijken, zien we dat
veel van hen leefden in de eerste eeuwen van het christendom en
gestorven zijn als martelaar. Het martelaarschap was, zoals we al
eerder schreven, in het vroege christendom het ultieme kenmerk
van een sterk geloof. Veel van
de soldatenheiligen waren
geen mannen van onbesproken
gedrag, maar ruwe kerels die
op een bepaald moment in
het leven het roer omgooiden
en voor het christelijk geloof
kozen. Een aantal van deze
wonderlijke verhalen willen we
hier met u delen.

De tekstuele bronnen over Artemius spreken elkaar nogal tegen.
Zo zou hij volgens Eusebius legeraanvoerder zijn geweest bij
keizer Constantijn. Constantijn zou hem hebben opgedragen
relieken van de evangelist Lucas en de apostel Andreas op te halen
en naar Constantinopel te brengen. Keizer Julianus na de dood
van Constantijn de Grote aan de macht kwam, beschuldigden
de inwoners van Alexandrië Artemius van vernieling van hun
tempel. Artemius werd daarop ter dood veroordeeld.
Joris de Drakendoder
De soldaatheilige Joris, Georgij in het Slavisch en Georgios in
het Grieks, is een grootmartelaar die zowel in het Oosten als het
Westen bijzonder geliefd is. In het Oosten is hij zelfs een van de
meest afgebeelde heiligen. Zijn cultus ontstond in de vierde eeuw
in het Byzantijnse Rijk. In de dertiende eeuw, na de kruistochten,
werd hij ook in het Westen een populaire heilige. Het feest van
Joris wordt op 23 april, zijn sterfdag, gevierd.
Er zijn geen historische gegevens over de persoon van Joris
bekend. Pas vanaf de 11e eeuw verschijnt de heilige en de
legende van de draak in teksten. In de oudste bronnen wordt

Artemius
We beginnen met een
heilige die niet alleen onder
de soldaatheiligen wordt
geschaard, maar ook onder de
heiligen die belangrijk zijn bij
ziekte en ongemak. Artemius
wordt namelijk aangeroepen
tegen rugpijn, in het bijzonder
een hernia. Ook zou hij helpen
bij urologische klachten bij
mannen.
Heilige Artemius van Antiochië,
Griekenland, 18e eeuw, 25 x 18,5 cm,
(Collectie Heutink Ikonen)

Joris de Drakendoder, Rusland (Palech), 18e
eeuw, 107,5 x 82 cm (Collectie Ikonenmuseum)

hij gelokaliseerd in Cappadocië. Hij zou daar in de derde eeuw
zijn geboren als kind van zeer gelovige ouders. Toen hij nog
een kind was, werd zijn vader vermoord vanwege zijn geloof.
Hierop verhuisden Joris en zijn moeder naar Palestina. Toen
Joris volwassen was, werd hij commandant in de elitetroepen
van de Romeinse keizer Diocletianus (284-305). Joris weigerde
mee te werken aan de christenvervolging van de keizer en sprak
dat ook openlijk uit tegen de senaat. Hij werd daarom tot de
dood veroordeeld. Door allerlei wonderen overleefde hij echter
vele martelingen en moordpogingen. Daardoor bekeerden de
bevolking en zelfs enkele van zijn beulen zich tot het christendom.
Joris werd volgens de legende uiteindelijk op 23 april in het jaar
303 onthoofd.

rechtstreeks uit deze beelden is ontstaan. Aanvankelijk werd
overigens alleen de heilige Theodorus afgebeeld met een
draak, in het voorbeeld hiernaast van een afbeelding in het
Catharinaklooster in de Sinaï (9e of 10e eeuw) is het Theodorus
(links) die een draak doodt. Joris (rechts) doodt een menselijke
vijand. Vanaf de 11e, 12e eeuw zien we de eerste afbeeldingen en
verhalen van de heilige Joris die de draak doodt, de legende speelt
zich dan nog af in Cappadocië.

Grafsteen met inscriptie: Rufus
Sita, eques Cohortis VI, Thracum,
annorum XL, stipendiorum
XXII. Heredes ex testamento
faciendum curaverunt. Hic situs est.
(Rufus Sita, ruiter uit het 6e cohort,
Tracië, leefde 40 jaar en diende
22 jaar. Zijn erfgenamen hebben
dit geplaatst, zoals hij wilde.)
(Collectie Gloucester City Museum)

Reliëf (fragment van een
venster) Horu s op paard, 4e
eeuw, 46 x 42 cm, (Collectie het
Louvre, Parijs)
Al ver voor het christendom is de iconografie van een soldaat
te paard een bekend beeld. Het voorbeeld linksboven is een
Romeinse grafsteen uit de 1e eeuw, waarop te zien is hoe een
ruiter een barbaar vertrapt. Rechts daarnaast is een fragment
van een venster uit de 4e eeuw. Hier is te zien hoe de god Horus
de god Set met zijn lans doorboort. Set heeft de gedaante van
een krokodil. De iconografie van Joris, maar ook van de heiligen
Demetrius en Theodorus vertonen grote verwantschap met deze
beelden en het lijken niet onaannemelijk dat hun iconografie

Joris en Theodorus, 9e – 10e eeuw, Catharinaklooster, Sinaï
Echt bekend werd het verhaal van Joris en de draak door
het boek Legenda Aurea, opgetekend door Jacobus da
Varagine (Aartsbisschop van Genua), in de 13e eeuw. Het was
oorspronkelijk bedoeld als naslagwerk voor de Dominicanen en
het bevat de levensbeschrijvingen van heiligen en de feesten van
het kerkelijk jaar. Het boek was zo succesvol dat het uiteindelijk in
veel landen en talen werd uitgebracht. Het verhaal van Joris is een
van de heiligenlevens die in het werk te vinden zijn.

Legenda Aurea, Jacobus da Varagine, Ca. 1290, Biblioteca
Medicea Laurenziana, Florence
De legende van Joris had zich inmiddels verplaatst naar Libië.
Bij de berg Libanon werd een stad door een draak lastiggevallen.
De stedelingen en hun vorst hadden op advies van hun afgoden
afgesproken elke dag een van hun kinderen aan de draak op
te offeren. Er kwam een dag dat de dochter van de stadsvorst
moest worden geofferd. Ze werd in haar mooiste gewaad buiten
de stadsmuren gezet. De draak kwam op haar af, maar op dat
moment kwam Joris te paard langsrijden en doorboorde de nek
van de draak. Zijn paard vertrapte de draak ondertussen onder
zijn hoeven. Joris gaf vervolgens de opdracht aan de dochter van
de vorst haar gordel af te doen, deze om de nek van de draak te
binden en hem vervolgens als aangelijnde hond naar de stad te
leiden. Daar aangekomen doodde Joris de draak met zijn zwaard,
waarop de mensen in de stad zich bekeerden tot het christendom.
Er zijn bronnen die het verhaal van Joris en de draak linken met
de strijd tegen de islam die in de Middeleeuwen onder meer werd
uitgevochten tijdens kruistochten. Een heilige te paard was goed
voor het moreel en de rechtvaardiging van deze kruistochten. De
kruistochten zijn mogelijk een goede reden voor het opleven van
de verhalen over soldatenheiligen als Joris en Demetrius.
Afbeelding rechtsboven: Joris de Drakendoder, Noordelijk
Rusland, 18e eeuw, 31,5 x 27,5 cm, (Collectie Heutink Ikonen)

De iconografie
van Joris de
Drakendoder is in
grote lijnen steeds
hetzelfde. Joris is
gezeten op een
wit paard en is
afgebeeld op het
moment dat hij de
draak steekt met zijn
lans. De Griekse en
Russische ikonen
verschillen in de
uitwerking van de
overige scènes op de
ikoon. Op Russische
ikonen is vaak de
prinses afgebeeld, die buiten de stadspoort staat. Ze heeft de draak
vast aan haar gordel. Bovenin de stadspoort zijn de stadsvorst en
zijn vrouw te zien. Op deze ikoon zijn ze omgeven door andere
inwoners. Een engel houdt een kroon boven het hoofd van Joris,
dit benadrukt het feit dat hij het wonder niet op eigen kracht
verricht.
Op Griekse ikonen van Joris is soms een klein jongetje te zien,
dat achter Joris op het paard zit. Het is een legende van het eiland
Kreta, waar Arabische piraten
op een kwade dag inwoners
ontvoerden. Het jongetje
op het paard van Joris is de
zoon van een weduwe. Hij
werd door de emir van Kreta
tot bekerhouder gemaakt.
Joris redde het jongetje uit
de handen van de emir.
Soms heeft het knaapje
een koffiekannetje of een
olielampje in zijn handen.
Joris de Drakendoder en
de jongen uit Mythilene,
Griekenland, midden 13e
eeuw, 27 x 19 cm, (Collectie
Museum of Russian Icons,
Clinton MA, VS)

Demetrius van Thessaloniki
Tot slot in deze aflevering de soldatenheilige Demetrius. Hij is
patroonheilige van Thessaloniki en komt veel voor op Griekse
ikonen, vaak in combinatie met Joris. De hagiografie van
Demetrius is prachtig beschreven in het boek Winterheiligen:
Demetrius werd geboren in het jaar 284 in Thessaloniki als
enige zoon van christelijke ouders uit een adellijke familie,
waarschijnlijk stammend uit de toenmalige Romeinse provincie
Macedonië. Hun geloof konden zij niet openlijk belijden. Zijn
vader was garnizoenscommandant in Thessaloniki. Op grond van
deze afkomst en uiteraard zijn eigen kundigheid werd Demetrius
al op zeer jonge leeftijd officier. Hij diende onder keizer
Diocletianus en daarna onder keizer Maximianus. Later werd
ook hij garnizoenscommandant van Thessaloniki en kreeg hij als
opdracht christenen te vervolgen en zo mogelijk om te brengen.
Hij was een innemende persoonlijkheid en voerde deze opdracht
niet uit. Integendeel, hij droeg zijn geloof duidelijk uit naar zijn
stadsgenoten. Toen Maximianus dit vernam, ontstak hij in grote
woede. Hij liet Demetrius opsluiten in de catacomben onder het
plaatselijke circus. Daar kreeg Demetrius bezoek van een engel die
hem bemoedigde en troostte en hem zo de nodige steun gaf.

Ook na zijn dood verrichtte Demetrius veel wonderen. Hij
vocht regelmatig zij aan zij met het leger voor de goede zaak. Zo
verscheen hij in het jaar 1209 in het Bulgaarse kamp van Tsaar
Kolojan. Hij doorstak de tsaar met zijn lans en doodde hem.
De iconografie van Demetrius lijkt sterk op de ikonen van Joris
de Drakendoder. Hij is gezeten op een (meestal bruin) paard
en steekt met zijn lans naar een gestalte die onder zijn paard
ligt. Op sommige ikonen is de gestalte gekleed in een Romeinse
gladiatoren tuniek. Het is in dat geval Lyaios die wordt gedood.
Op andere ikonen is het duidelijk een koninklijke persoon, tsaar
Kolojan. En een enkele keer is het een demon, die het kwaad
symboliseert.

Als een Romeinse keizer een plaats bezocht waarin een circus
aanwezig was, werden er meestal spelen georganiseerd, zoals
gladiatorengevechten. In het gevolg van Maximianus zat een
reusachtige kerel genaamd Lyaios, de trots van de keizer en een
vechtmachine die de gevangen christenen op een afschuwelijke
manier kwelde. Het was zijn specialiteit om zijn tegenstanders in
de speren van klaarstaande soldaten te werpen.
Nestor, een jonge christen, stelde zich beschikbaar om het op te
nemen tegen deze Lyaios in een prijsgevecht dat door de keizer
was afgekondigd. Tevoren wist Nestor door te dringen tot de
kerker waar Demetrius gevangen werd gehouden en vroeg hem
om de zegen. Demetrius zegende Nestor en voorspelde hem
de overwinning. Met de kreet “God van Demetrius, sta mij
bij” begon Nestor het ongelijke gevecht en stootte Lyaios vanaf
het podium in de speren van de soldaten. De woedende keizer
liet Nestor onthoofden. Demetrius liet hij, terwijl deze lag te
bidden, doorboren met lansen. Dit was in het jaar 306. Lupos, de
knecht van Demetrius, die getuige was van de moord, nam diens
mantel en verrichtte daarmee veel genezingen. Ook zijn lot werd
onthoofding.

Demetrius, Rusland, 19e eeuw, brons, driekleurig geëmailleerd,
11,5 x 10 cm

De onvoltooide

Deze tekening is een Grieks-orthodoxe weergave van Pinksteren. Een mooie weergave met
de apostelen en de vurige tongen, maar deze plaat vraagt om kleur. Wie durft het aan? In de
rechterbovenhoek staat een voorbeeld, maar een eigen, originele inbreng mag ook.

Vrijwilliger in de
schijnwerpers
Jan van Langen

Mijn naam is Jan van Langen, op een onderbreking van
ruim anderhalf jaar altijd in Kampen gewoond. Sinds 27mei
2017 (expositie Hanzeheiligen) ben ik werkzaam in het
Ikonenmuseum, dus nu 3 jaar.
Naast mijn bezigheden in het museum luid ik inmiddels
ruim 20 jaar op zondag (en andere voorkomende
tijdstippen de kerkklok van de Eben Haezerkerk , daarnaast
ben ik hulpkoster in IJsselmuiden, sinds vorig jaar gastheer
in de Bovenkerk en heel al heel wat jaren lid van de
Beiaardkring Kampen (die concerten e.d. op de Nieuwe
Toren organiseert)
Wat mij aantrekt in het Ikonenmuseum zijn uiteraard de
ikonen, maar toch ook de mooie en historische locatie, die
zich in mijn geval ook nog op loopafstand van huis bevind.
Kunst en in het bijzonder religieuze (ook toegepaste) kunst,
archtitectuur en inrichting, liturgie,gewaden vaatwerk
hebben al heel lang mijn interesse.
Van huis uit (zoals velen met mij, vermoed ik) heb ik niet
veel met ikonen gehad ( onbekend maakt onbemind), dat
is aanmerkelijk veranderd tijdens een reis naar Rusland in
2009 waar ik toch bijzondere indrukken mocht opdoen.
Ikonen gaan veel verder dan een ‘plaatje van’ een bijzonder
persoon of gebeurtenis van voorbij.
Elke keer bijzonder hoeveel er in een ikoon te zien is en ook
wat die ikoon ons in beeld en symboliek te zeggen heeft.
Dat een ikoon als gewijd voorwerp geldt maakt ook dat het
verder gaat dan alleen esthetische schoonheid.

Ook de technische aspecten (vaak aanzienlijke) leeftijd, stijl
en vervaardigingsproces maken dat er toch een soort ontzag
ontstaat voor deze objecten. (Dat is ook de reden waarom ik
zelf niet aan ikonenschilderen durf te beginnen)
Last but not least ben ik ook erg blij met het plezierige
contact met mijn collega’s (juist nu met alle zaken rondom
de coranacrisis is me dat ook in positieve zin gebleken).
Van de verschillende dingen die ik doe in het museum
steekt er niet specifiek een met kop en schouders bovenuit,
misschien is juist die afwisseling van taken voor mij wel het
plezierigst (klusjes, gastheer, rondleiden)
Wat erg mooi vind is als bezoekers enthousiast worden, als
ze wat uitleg krijgen, en af en toe ontstaan er best bijzondere
gesprekken met bezoekers, dat maakt een middag
suppoosten helemaal compleet.
Naast alle dingen die hierboven al genoemd zijn speel
ik orgel en ben wat hebreeuws en jodendom aan het
bestuderen (juist ook omdat zoveel in het Christendom
terug te voeren is op het Jodendom)

De museumwinkel
Zoals ieder museum heeft ook het Ikonenmuseum een
eigen ‘winkel’, met een verrassend aanbod boeken en
diverse artikelen. In de komende Nieuwsbrieven lichten
we telkens één object of boek uit, vaak gekoppeld aan
een leuke aanbieding.

ET RESURREXIT

Passie en opstanding op ikonen
Het hoogtepunt van het Christelijke kerkelijk jaar is Pasen,
het feest van de verrijzenis van Christus.
Er zijn door de eeuwen heen zowel in de westerse als in de
oosterse Christelijke wereld veel afbeeldingen rond Passie
en Pasen gemaakt, maar waar in de westerse geloofsbeleving
het lijden en de kruisdood van Christus een belangrijk
onderdeel vormen van de Paasbeleving, staat in de oostersorthodoxe kerken de overwinning van Christus op het rijk
van de dood centraal.
Dit is ook het meest voorkomende thema van de oostersorthodoxe iconografie rond Pasen.
Waar in de Middeleeuwen het lijden en de kruisdood van
Christus een gangbaar thema is in de westerse kunst, zijn
dergelijke afbeeldingen in de orthodoxe iconografie tot de
17e eeuw veel minder gebruikelijk. Wel zijn er al sinds het
einde van de zevende eeuw afbeeldingen gemaakt van de
nederdaling van Christus in het rijk van de dood.
Al met al is een kennismaking met de orthodoxe
iconografie een interessante ontdekkingstocht door een,
voor de meesten van ons, onbekende wereld waarin een
diepgevoelde geloofsbelevenis meesterwerken van religieuze
kunst heeft opgeleverd.
In het rijk geïllustreerde boekwerk ‘Et ressurexit’ vertellen
deskundigen in heldere taal aan de hand van vele
voorbeelden over de achtergrond en wordingsgeschiedenis
van deze ikonen. Auteurs Joost Heutink, Marc Loerke,
Stefan Jeckel en Liesbeth van Es geven in zeven

hoofdstukken en heel veel afbeeldingen een toegankelijk
en duidelijk overzicht van de diverse ikonen, kruisen en
staurotheken (reliekhouders) en, als gerelateerd thema,
beschilderde Russische paaseieren.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in ikonen is dit boek
een waardevolle aanwinst. Niet zomaar een ‘sieraad in
de boekenkast’, maar een boek om veelvuldig ter hand te
nemen, al is het maar voor de vele prachtige afbeeldingen.
De winkelprijs van deze prachtige uitgave is € 24,95 maar
Vrienden van het Ikonenmuseum kunnen het aanschaffen
met een leuke korting. Zij betalen slechts € 19,95 (zolang
de voorraad strekt).
U kunt het boek ook thuisgestuurd krijgen, maar dan
komen er portokosten bij.
Maak in dat geval € 24,95 over op banknummer
NL13RABO0128428112 t.n.v. Ikonenmusem Kampen.
Vermeld duidelijk uw naam en adres en ‘Et ressurexit’.

Hoe kijk ik
naar Ikonen?
Bort Koelewijn
Hoe kijk ik naar ikonen?

Mijn eerlijke antwoord op die vraag is: te snel en te
oppervlakkig! Als ik naar een expositie van ikonen in ons
ikonenmuseum kijk dan geniet ik van de veelkleurigheid,
een bijzondere kunstvorm in miniatuur en neem ik kennis
van de afbeelding. De toelichting die bij het ikoon wordt
gegeven helpt mij daar wel bij. Zelf ben ik jaloers op het
vermogen van Henri Nouwen. Hij nam de tijd om een
ikoon tot zich te nemen. Wekenlang kon hij naar een ikoon
turen en er gaandeweg zoveel inzien dat hij er boeken
over kon schrijven. En de manier waarop hij dat deed,
heeft mij veel genoegen gegeven om zijn boeken te lezen.
Ik denk aan zijn boek ‘In het Huis van de Heer, bidden
met ikonen’. Ikonen voorzagen hem in zijn behoefte aan
bemoediging en troost. Als hij de energie miste om het
evangelie te lezen, te rusteloos was om geestelijke zaken
te overdenken, te neerslachtig was om woorden van God
te vinden, dan kon hij nog altijd kijken. Kijken naar deze
afbeeldingen die zo diep verweven zijn met de ervaring
van liefde. En aan zijn boek ‘Eindelijk thuis’. Dat laatste
boek werd niet direct door een ikoon geïnspireerd, maar
door het schilderij van Rembrandt over de terugkeer van
de verloren zoon. Zelf heb ik inspiratie van anderen nodig
om de waarde van ikonen te beleven. Daarom geniet ik ook
van deskundige toelichting op ikonen, zoals bijvoorbeeld in
het boek ‘Gegoten reisgenoten, Russische metaalikonen uit
de collectie van Jeckel’. Zelf ben ik dus iemand die geleerd
moet worden naar ikonen te kijken. Dan ga ik hun diepere
betekenis steeds meer waarderen. In die zin zie ik een
verband met muziek. Sinds kort volg ik pianolessen. Het

Hoe kijk ik naar ikonen?
In deze serie laten we mensen in verschillende
functies en met verschillende achtergronden vertellen
waar ze bij het zien van een ikoon aan denken. Is het
alleen een kunstwerk? Of een religieuze uiting? Roept
het emoties op of juist helemaal niet?
De reeks wordt geopend door drs. mr. Bort
Koelewijn, burgemeester van Kampen

kennisnemen van de muziektheorie maakt dat een nieuwe
wereld voor mij open gaat.
De vraag hoe ik kijk naar ikonen geeft mij stof tot denken.
Iemand attendeerde mij erop dat ikonen ook naar mij
kijken. Misschien mag ik de vraag dus omdraaien: hoe kijkt
het ikoon naar mij? En als ik naar het ikoon kijk en het
ikoon kijkt mij aan dan ontstaat er zomaar wisselwerking
en dynamiek. Een bijzondere relatie. En die zal voor ieder
anders zijn. Daarom ben ik nieuwsgierig hoe anderen naar
ikonen kijken!
Bort Koelewijn

Zowel de Rooms-Katholieke en Anglicaanse kerk als
de orthodoxe kerken hanteren een ‘Heiligenkalender’
met daarop de naam- of herdenkingsdagen van de
belangrijkste heiligen, maar ook de andere belangrijke
gebeurtenissen in het kerkelijk jaar.
Lang niet alle namen zullen bij ons een lichtje doen
branden, maar laten we er een paar uitlichten die
algemeen bekend zijn.

23 april (sterfdag van) Sint
Joris (Georgius). Over deze
heilige zijn maar weinig
historische feiten bekend, maar
hij wordt in veel landen vereerd.
Zo is hij bijvoorbeeld patroon
van Catalonië, Portugal en van
Engeland en natuurlijk van
de scouting. Zijn bekendheid
en verering dankt hij aan het
verhaal dat hij een mensen
etende draak had gedood,
waardoor hij een symbool werd
van ridderlijkheid en moed. In Rusland siert een afbeelding
van hem de achterzijde van het muntje de kopeke.
9 mei Sint Christoforus (Christoffel) Iedereen kent wel het
verhaal van de arrogante krachtpatser Reprobus die God
noch gebod erkende en aangaf alleen de machtigste der
machtigen te willen dienen. Als broodwinning droeg hij op
zijn rug mensen de rivier over, voor hem een peulenschil,
want er was niemand zo sterk als hij. Tot op een dag een
kind vroeg om overgedragen te worden. Reprobus moest
lachen om het gewicht van het jongetje, hij voelde het
nauwelijks. Tot ze in het midden van de rivier waren.
Het water begon wild te stromen en het kind werd steeds
zwaarder, zodanig dat Reprobus maar met de allergrootste
moeite aan de overkant kon komen. Daar viel hij uitgeput

De Heiligenkalender

op de knieën voor het kind, dat zich openbaarde als
Christus. Alle arrogantie was verdwenen en Reprobus
werd Christoforus (Christusdrager) gedoopt. Van toen af
verkondigde hij het Evangelie totdat hij de martelaarsdood
stierf. Overigens wordt in de Rooms-Katholieke kerk de
naamdag van Christoffel op 24 juli gevierd.
29 juni Petrus en Paulus Op deze datum wordt de
marteldood van deze twee apostelen herdacht. Het zijn de
grondleggers: Petrus, de rots waar Christus zijn kerk op
bouwde en Paulus, die na zijn wonderbaarlijke bekering een
van de vurigste en meest reislustige verspreiders van het
woord van Christus werd.
1 juli (of 17 oktober) Cosmas en Damianos. Deze
tweelingbroers uit Syrië zouden geleefd hebben in de 2e
eeuw. Ze waren heelmeesters die geen geld vroegen van hun
patiënten, maar hen genazen ‘om de liefde Gods’, gratis dus.
Ze waren overtuigd Christen en bekeerden daardoor ook
heel veel anderen. Dit was een doorn
in het oog van de Romeinen en tijdens
de Christenvervolgingen van keizer
Diocletianus werden ze gevangen
genomen, gemarteld en onthoofd.
Over de hele wereld verspreid staan
kerken die aan hen zijn gewijd. Ze
zijn de patroonheiligen van artsen en
apothekers.

De favouriete
ikoon van ...
Bert van Orsouw
Van de vele mooie ikonen in ons museum spreekt de
Nieuwtestamentische Triniteit (NTT) mij vooral aan.
Deze kleurrijke ikoon laat ons namelijk in zowel bijbels èn
symbolisch opzicht veel zien. Op deze ikoon zijn Christus,
God de Vader (Sebaot) en de Heilige Geest in de gedaante
van een duif samen afgebeeld als Nieuwtestamentische
Triniteit. Om over dit boeiende mysterie iets meer proberen
te begrijpen, word ik ondermeer geholpen door te lezen wat
bijvoorbeeld de kerkvader Augustinus hierover vertelt in
zijn beschouwingen.
Omdat volgens de orthodoxe Kerk alleen datgene op ikonen
mocht worden afgebeeld dat met mensenogen gezien is,
werd de Heilige Drievuldigheid oorspronkelijk uitsluitend
afgebeeld als Oudtestamentische Triniteit (OTT), oftewel
de Gastvrijheid van Abraham. Vanaf de zeventiende eeuw
raakten afbeeldingen van de Nieuwtestamentische Triniteit
steeds meer in zwang en werd de ikoon een regelmatig
gezien onderdeel van de ikonostasewand in orthodoxe
kerken.
In de nimbus van de Vader zien we een 8-puntige ster.
Van de 7 punten (7 is het getal van de volheid) verwijzen
er 6 naar de scheppingsdagen en de 7e naar de rustdag.
De 8e punt achter de hals kunnen we niet zien. Acht is
het teken van de volmaaktheid en nieuwe schepping, de
jongste dag (de dag des oordeels). De Vader heeft in zijn
hand een gesloten boekrol. In dit Boek des Levens staan de
uitverkorenen opgetekend en zal volgens Openbaring 5:5 op
de jongste dag door Christus worden geopend.
In de nimbus van de Zoon is een kruis afgebeeld met daarin

de Griekse letters HOON, dit betekent -HIJ die is- of -De
Zijnde-. Christus zegent met 3 vingers gesloten als teken
van de 3- Eenheid en met 2 vingers los van elkaar geheven
als teken van zijn Goddelijke en menselijke natuur.
De duif is het symbool van de vredelievendheid en Heilige
Geest en is vaak in het (oker-)wit afgebeeld als teken van
de reinheid en het Goddelijke licht. Hij heeft als enige dier
geen gal en kan dus geen gal spuwen.
In de hoeken staan de symbolen van de evangelisten
aangegeven. Matteus heeft de engel met een boek als
symbool (afgebeeld linksboven op de ikoon) omdat zijn
evangelie, qua leesvolgorde als eerste evangelie in de canon
staat. Hij begint met de stamboom vanaf Abraham tot de
geboorte van Christus, God die mens geworden is.
Het symbool van Marcus is de adelaar (rechtsboven), die
de gave van de geest uitdrukt en begint met een profetie uit
Jesaja. Het symbool van Johannes is de leeuw (linksonder)
omdat zijn evangelie begint over het vlees-geworden woord.
Het symbool van Lucas is de stier (rechtsonder) omdat
zijn evangelie begint met Zacharias die een zuiver offerdier
zoekt. In de westers christelijke traditie zijn overigens de
symbolen van Johannes (adelaar) en Marcus (leeuw) anders
om.
De Vader en Zoon zijn gezeten op in rood afgebeelde
serafs met 6 vleugels (Jesaja 6:2). Zij vormen samen met
de blauwgekleurde cherubs (psalm 80:2) in de randen (het
aureool van de Triniteit, een permanente erewacht van
engelen bij de troon van God.
								
Bert van Orsouw

In Genesis 18 ontmoet Abraham bij zijn tent onder
de eik van Mamre drie engelen die hij aanspreekt
als Heer. De drie engelen zijn symbolisch voor de
goddelijke verschijning van Vader, Zoon en Heilige
Geest.

Een oproep aan allen die dit blad hebben gelezen.
Dit is de laatste bladzijde van de Nieuwsbrief van het
Ikonenmuseum. Ik hoop dat u met interesse en plezier deze
uitgave in Nieuwe Stijl hebt gelezen. Omdat er heel veel
informatie in staat, zijn er vast artikelen bij die u nog wel een
keer zou willen lezen. Mogelijk wilt u familie, uw vrienden of
bekenden ook laten mee genieten van dit prachtige blad. Doe dat
vooral, want hoe meer mensen geïnteresseerd raken in de unieke
ikonenen kunst, des te beter.
Wilt u ze vooral laten weten dat in de hartelijke Hanzestad
Kampen het Ikonenmuseum is gevestigd waar een grote
collectie Ikonen wordt geëxposeerd. En dat er, onder normale
omstandigheden, minstens twee keer per jaar speciale
exposities worden gehouden. En dat, als deze mensen naar
Kampen komen, ze nog veel meer kunnen doen dan alleen
het Ikonenmuseum bezoeken. Kijk maar eens op: https://
visitkampen.nl
Waarom deze oproep.
Als vriend van het Ikonenmuseum, als sponsor of als
belangstellende draagt u het museum een warm hart toe. En
daar zijn we heel blij mee. In de eerste plaats vanwege uw
interesse, maar vooral ook vanwege uw financiële ondersteuning.
U zult begrijpen dat, zeker onder de huidige omstandigheden,
die financiële ondersteuning onontbeerlijk is voor de
instandhouding van het Ikonenmuseum. De afgelopen maanden
zijn de inkomsten uit toegangskaartjes geheel weggevallen,
terwijl een groot deel van de kosten gewoon doorgingen.
Daarom doen we een beroep op u, vriend, sponsor,
geïnteresseerde lezer, om ons te helpen. Dat zou kunnen door als
vriend nieuwe vrienden te werven in uw eigen omgeving en/of
uw vriendenbijdrage te verhogen. Of als belangstellende vriend
te worden.
De minimale jaarlijkse bijdrage is slechts € 35,= per jaar en
voor een stel op hetzelfde adres is dat € 45,=. Meer kan en mag
natuurlijk ook. Elke nieuwe vriend krijgt een gratis prachtig
boek over Ikonen.
Onder aan deze bladzijde staat een aanmeldingsformulier, u mag
dat ook kopiëren als u de Nieuwsbrief niet wil beschadigen of
meer formulieren nodig heeft.

Zullen we afspreken dat iedere vriend tenminste één vriend
werft?
Zoals de Vrienden al weten, wordt de jaarlijkse opbrengst goed
benut. Vorig jaar is een schitterende collectie zg. “achterglas
Ikonen” uit Roemenië aangekocht en geschonken aan het
museum. Het huidige saldo van € 8000,= zal worden ingezet
voor de inrichting van de volgende expositie, met werk van
Henk Helmantel. Elders in deze Nieuwsbrief heeft u daarover
meer kunnen lezen en in de volgende Nieuwsbrief gaan we
dieper in op het werk van deze bijzondere kunstenaar..
Deze expositie zal worden geopend op zaterdag 7 november.
Op deze datum zal ook de Algemene Ledenvergadering van de
Vrienden van het Ikonenmuseum worden georganiseerd. Dit
alles uiteraard onder voorbehoud van
eventuele Covid-19 maatregelen.
Vriendelijke groet,
Jan Troost
voorzitter Vereniging
Vrienden van het Ikonenmuseum
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