Tentoonstelling Gegoten Reisgenoten
Vanaf 3 november 2011 is in het Ikonenmuseum in Kampen een
boeiende expositie van gegoten ikonen uit de collectie van Stefan
Jeckel te zien. De schoonheid van deze meesterwerkjes wordt getoond in combinatie met op paneel geschilderde ikonen uit de eigen collectie.
De collectie van Jeckel is de grootste bekende verzameling van
reis- en draagikonen ter wereld.
De tentoonstelling loopt tot 31 maart 2012.

Metalen ikonen

INLEIDING
De mogelijkheid tot snelle reproduktie in grote hoeveelheden (zeker in de 18de en 19de eeuw), de bijna onverwoestbare stevigheid
van het materiaal en het meestal vrij bescheiden formaat zijn zonder twijfel de belangrijkste factoren die het grote succes van de
metalen ikonen kunnen verklaren.Vrijwel iedere gelovige kon er
zonder veel moeite of kosten over beschikken en ze waren bij uitstek geschikt voor gebruik als reisikoon, zakikoon of halskettingikoon. Betekenisvol is in dit opzicht bijvoorbeeld de volgende passus uit een tekst die de Eerw. W. Sparrow Simpson in 1867 neerschreef bij een tentoonstelling van 29 metalen ikonen, na de Krimoorlog naar Engeland overgebracht:
De speciale soort metalen ikonen die ik hier tentoonstel, is zeer in
gebruik bij de Russische boerenstand. De welgestelde klassen dragen gelijkaardige ikonen, maar die zijn van een rijker karakter, soms
zelfs van goud. Wanneer een boer op het punt staat zijn zoon naar
het leger te sturen, neemt hij vaak de ikoon die hij en zijn voorouders steeds hebben gedragen, van de hals en legt ze, met zijn zegen,
op de borst van de jonge soldaat. Gewoonlijk bevat deze ikoon de
afbeelding van een Russische heilige, zeer dikwijls de H. Nikolaas,
de patroonheilige. Ze herinnert hem aan zijn familie, want vaak gaat
het om een erfstuk, en aan zijn godsdienst, want wanneer hij wil
bidden opent hij zijn tweeluik of zijn drieluik en knielt ervoor zoals
voor een draagbaar altaar. Hij draagt ze om de hals tijdens de wisselvalligheden van de veldtocht en wanneer hij behouden terug in
zijn geboortedorp komt, gebeurt het vaak dat hij dit dierbare bezit aan de ikonostase van zijn dorpskerk ophangt, als dank voor de
goede afloop.
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W.S. Simpson, Russo-Greek portable kons of Brass. in The joumal
of the British Archeological Association. Londen, J 867.
Metalen ikonen hadden nog een andere, weinig vermelde maar
niettemin belangrijke functie, waarbij hoge eisen worden gesteld
aan de duurzaamheid van het materiaal. Men had namelijk de gewoonte ze op houten grafkruisen te spijkeren. De diepzwarte tint
van vele stukken, die soms spijkergaten vertonen, wijst dan ook
vrijwel zeker op een jarenlange blootstelling aan weer en wind op
een begraafplaats.
Hoewel de oorsprong van de metalen ikonen teruggaat tot de byzantijnse tijd, zijn ze in hoofdzaak toch een Russische aangelegenheid. Hun grote verspreiding vanaf het midden van de 17de eeuw is
vermoedelijk te danken aan de Oudgelovigen, die zich toen uit reactie tegen de hervormingen van Nikon, patriarch van Moskou, van
de staatskerk hebben afgescheiden. Ze hebben zich als verdedigers
van de traditionele ritus en ikonografie steeds tegen alle “nieuwlichterijen” verzet. Waar het gieten voorheen verspreid en weinig
systematisch gebeurde, hebben zij het blijkbaar geconcentreerd in
enkele grote gieterijen’, die nagenoeg in de noden van heel het land
konden voorzien.Van groot belang voor de verspreiding van de
productie was de “handelsbeurs” van Nisjnij Novgorad, waar jaarlijks in augustus duizenden kopers uit heel Rusland toestroomden.
De “monopolisering” door de Oudgelovigen vormt meteen een
verklaring voor het streng canonieke karakter van de meeste metalen ikonen: afwijkingen van de traditionele regels van uitvoering en
ikonografie komen - in tegenstelling tot wat bij de geschilderde het
geval is - bijna nooit voor.
Afgezien van het edele metaal dat wel eens voor speciale opdrachten gebruikt werd, bestond de metaalsoort voor het gieten van
ikonen steeds uit koper! of een van zijn legeringen, zoals messing
of brons. Sommige van de oudste stukken zijn met de verlorenwas-techniek gemaakt en dus uniek, maar meestal maakte men
gebruik van gietvormen waarmee verscheidene identieke exemplaren konden vervaardigd worden. Daaruit volgt dat men ze gemakkelijk onderling kon combineren, zowel de ikoontjes zelf als
de nevenstukken, zoals omlijstingen, frontons, zijluikjes of engelenkopjes op staafjes. Een blik op de hier afgebeelde stukken maakt
de mogelijkheden op dit gebied snel duidelijk. Hetzelfde geldt voor
de email waarmee vele op achtergrond of rand zijn afgewerkt. Zo
verandert eenzelfde ikoon telkens weer van uitzicht door het gebruik van andere emailkleuren of van siermotieven, al dan niet
gepaard met verguldsel. Door de samenvoeging van verscheidene stukken neemt het formaat van sommige ensembles echter zodanig toe dat men ze nog moeilijk “zakikonen” of “reisikonen” kan noemen. In die gevallen primeert duidelijk de didactische
functie. Zo vormen de grote uitgebreide kruisen voor de gelovigen een permanente visuele kalender van het kerkelijk jaar. In de
19de eeuw treft men ook metalen ikonen aan die slechts één thema behandelen en toch even groot zijn als een gemiddelde huisikoon op paneel. In feite beantwoorden deze stukken niet meer
aan de oorspronkelijke bedoeling van de metalen ikonen; enkel
de duurzaamheid blijft hier nog over. En ondanks hun spectaculair karakter wijst de gezochtheid erop dat de kunst van de metalen ikoon op dat ogenblik over haar creatief hoogtepunt heen was.
Dr. E.Vandamme
Uit: Metalen ikonen, blauwdruk van een verzameling, door Jos Opdebeeck. Uig. Campinia Media, Geel 1997
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Winterheiligen, heiligen en feesten van oktober t/m februari. Begeleidend boek bij de gelijknamige tentoonstelling. Dit boek
kost € 14,90 en verscheen oktober 2009.
Hemelse Helpers, Engelen op ikonen. Begeleidend boek bij de gelijknamige tentoonstelling. Het boek kost € 17,50 en verscheen november 2008.
Nikolaas, Eeuwenlang Wonderdoener. Ter gelegenheid van de
tentoonstelling ‘Wie is Nikolaas? Maak kennis met Nikolaas op ikonen’ is dit boek verschenen waarin de tentoongestelde ikonen worden besproken. Het boek is uitverkocht.
Passie en Opstanding op Ikonen. Een éénmalige uitgave rondom
een gelijknamige tentoonstelling, waarin de tentoongestelde ikonen
staan afgebeeld vergezeld van passende bijbelteksten. Het boekje is
uitverkocht.
In een ander Licht - kijken naar ikonen. In februari 2007 verscheen dit boekje met meditaties door ds. Jaap Zijlstra. De meditaties worden ‘vergezeld’ van afbeeldingen van ikonen uit het Ikonenmuseum.
Beelden van het Licht. Onder deze titel verscheen maart 2006
de catalogus van het Ikonenmuseum. Hierin zijn 100 ikonen beschreven door drs. Desirée M.D. Krikhaar en drs. Joost Heutink. De catalogus kost € 29,95.

Redactie

De redactie van deze Nieuwsbrief is gewijzigd. Mevrouw Mariëtte
Brouwer-van der Wel, die de Alexander Stichting vertegenwoordigde, heeft haar bestuurstaken in de Stichting beëindigd. Zij had een
grote en waardevolle inbreng en we danken haar hierbij dan ook
heel hartelijk voor het vele werk dat zij verricht heeft.
Haar plaats is ingenomen door de heer Alfred Koetsier.
Ook oud-secretaris mevrouw Etty Rens-Meijer, die de Vereniging
Vrienden van het Ikonenmuseum vertegenwoordigde, is gestopt met
haar werkzaamheden. Ook haar danken wij zeer voor alles wat zij
gedaan en betekend heeft voor het museum. Haar plaats in de redactie is ingenomen door de heer Cees Sanders, secretaris van de
Vereniging.

Colofon
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 Ikonenmuseum.
Redactie
Ad van Dam (eindredacteur), e-mail ikonennieuws@ziggo.nl
Alfred Koetsier, e-mail koetsierzwolle@home.nl
Cees Sanders, e-mail wijsanders@ziggo.nl
Fotografie: Aly Brug, Joost Heutink
Redactieadres
Per e-mail: ikonennieuws@ziggo.nl ,
Per post: Ikonenmuseum Nieuwsbrief,
Buiten Nieuwstraat 2, 8261 AV Kampen.
Lidmaatschap van de Vereniging
Opgave lidmaatschap via bovengenoemd correspondentieadres,
via de website www.ikonenmuseumkampen.nl of via de telefoon 038-3858483. Enkel lidmaatschap minimaal € 25,00 of
dubbel lidmaatschap minimaal € 35,00 per kalenderjaar.
ING 6641.26.693 t.n.v. de Vereniging. De bijdrage / contributie
is aftrekbaar van de belasting.
Openingstijden van het Ikonenmuseum
Dinsdag- en woensdagmiddag
van 13.00 – 17.00 uur en op
donderdag, vrijdag en zaterdag van
10.00 – 17.00 uur.
Groepsbezoek en rondleidingen op afspraak.
Telefoon 038-3858483.
Adres van het Ikonenmuseum
Buiten Nieuwstraat 2, 8261 AV Kampen.
Telefoon: 038-3858483.
E-mail: info@alexanderstichting.nl
Website: www.ikonenmuseumkampen.nl
Ontwerp en drukwerkbegeleiding
Studio-88, Kampen; www.studio-88.nl
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Heilige Nikolaas met vita
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Heilige Nikolaas met vita
Rusland, 19de eeuw. Ei-tempera op hout met een ingelegde
geëmailleerde bronzen ikoon. Houtpaneel 52,0 x 43,9 cm;
bronzen ikoon: 28,0 x 24,6 cm.
Een zeer bijzondere ikoon uit de omvangrijke collectie bronzen ikonen van Stefan Jeckel. In een geschilderde houten ikoon is een grote
bronzen ikoon van de heilige Nikolaas geplaatst. Bronzen ikonen van
deze omvang zijn betrekkelijk zeldzaam en vaak fraaie exemplaren
van de laatste bloeiperiode van de Russische metaalgietkunst, in de
tweede helft van de 19de eeuw.
De bronzen ikoon toont Nikolaas in de herkenbare iconografie van
de Wonderdoener, die ook wel Nikolaas van Lipno wordt genoemd.
De heilige, die op ikonen altijd te herkennen is aan zijn hoge voorhoofd en zijn vrij korte, ronde baard, is hier frontaal en in halfformaat afgebeeld, gekleed in bisschopsgewaad. Met zijn rechterhand
maakt hij een zegenend gebaar.
De wijs- en middelvinger vormen samen een kruis, volgens de traditie van de Russische Oudgelovigen. In zijn linkerhand houdt hij een
geopend evangelieboek, dat de beginregels toont van de Bergrede,
het tekstgedeelte dat op de feestdag van Nikolaas (6 december)
wordt gelezen:
“En hij daalde met hen af en bleef staan op een vlakke plaats en daar
was een grote schare van zijn discipelen en een grote menigte van
volk…” (Lucas 6, 17)
Op schouderhoogte naast Nikolaas zijn Christus en de Moeder
Gods afgebeeld. Zij overhandigen Nikolaas het evangelieboek en de
bisschopsstola een verwijzing naar een gebeurtenis die tijdens het
Concilie van Nicea zou hebben plaatsgevonden. Tijdens een verhitte discussie over de dubbele natuur van Christus (zowel God als
mens), zou Nikolaas de verketterde Arius een oorvijg zou hebben
gegeven, waarop de overige deelnemers van het concilie hem zijn
bisschoppelijke attributen afnamen. In een droom verschenen echter Christus en de Moeder Gods om Nikolaas zijn evangelieboek en
omophorion terug te geven, waarop Nikolaas in ere werd hersteld.
Rondom de bronzen ikoon zijn twaalf belangrijke gebeurtenissen uit
het leven van Nikolaas afgebeeld.
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Bij een aantal taferelen is het opschrift goed leesbaar, de andere scènes zijn echter eenvoudig te herleiden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de geboorte van Nikolaas
de doop van Nikolaas
Nikolaas wordt voor het eerst naar school gebracht
Nikolaas geneest de verlamde hand van een vrouw
Nikolaas wordt tot diaken gewijd
Nikolaas wordt tot bisschop gewijd
Nikolaas maant keizer Constantijn in een droom rechtgelovig te blijven en drie veroordeelde mannen niet te
doden, maar vrij te laten
8. Nikolaas verhindert de terechtstelling van drie onschuldige
mannen
9. het ontslapen van Nikolaas
10. Een door de Saracenen ontvoerde jongen genaamd Vasilij
wordt door de Nikolaas teruggebracht bij zijn familie
11. Nikolaas werpt goudstukken in de kamer van drie dochters
van een arme man zodat ze kunnen trouwen en behoed
worden voor de prostitutie
12. de patriarch Athanasios wordt door Nikolaas van de
verdrinkingsdood gered.

Culturele klimaatsverandering
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Cultureel ondernemen
Zoals ik u al heb verteld bestaat een belangrijk deel van de inkomsten uit sponsorgelden van bedrijven. Gelet op de toenemende activiteiten van het museum en de bekostiging van de
part-time directeur zijn de bijdragen van meer sponsoren een
noodzaak. En het is geen automatisme dat een bedrijf jaar in jaar
uit ons zal blijven sponsoren.
Momenteel worden relatief grote bedrijven in de directe regio
benaderd en uitgenodigd in het museum, waar ze een indruk krijgen van het museum en de collectie. Onderwerp van gesprek is
dan uiteraard een jaarlijkse bijdrage van het bedrijf op basis van
een jaarlijkse tegenprestatie van het Ikonenmuseum. Inmiddels is
met twee bedrijven een vijfjarig sponsorcontract afgesloten.
Inmiddels zijn er met meerdere instellingen en bedrijven contacten over verhuur van de ‘Timmertoren’ en de verzorging van de
ontvangst voor hun relaties. In dit najaar zullen VNO-NCW en
de Rabobanken van Genemuiden en Zwolle van dit arrangement
gebruik maken.
Ook organiseert het Ikonenmuseum in opdracht van de HOVO
(Hoger Onderwijs Voor Ouderen) een drietal cursusochtenden
in het museum. Deze cursus is door drie vrijwilligers van het museum ontwikkeld en heeft de titel ‘De taal van ikonen’ meegekregen. De inschrijving heeft geresulteerd in een deelname van 27
cursisten. De drie samenstellers zijn tevens de docenten op deze
drie ochtenden. Een van onze uitgaven (‘Beelden van het Licht’)
is verplicht cursusmateriaal. En daarnaast ontvangen wij een vergoeding per cursist. Daarnaast zullen nog andere cursussen tegen een huurvergoeding in het museum worden gegeven.Via de

HOVO zijn er 18 cursusochtenden voor de periode 2011/2012
gereserveerd.

Sint Sava de Verlichte

Museum(jaar)kaart
Belangrijk voor het museum zijn de bezoekers. Allereerst wat betreft de entree-inkomsten, maar daarnaast de mond-tot-mondreclame: de gasten zijn onze ambassadeurs die aan anderen hun
positieve ervaringen in ons museum willen vertellen. Kortom:
directie en medewerkers streven naar een bezoekersvriendelijk
klimaat in het Ikonenmuseum. En vaak horen we van het publiek
dat zij dit ook als zodanig ervaren.
Om nog meer bezoekers te trekken heeft het bestuur van de
Alexander Stichting besloten de Museumkaart te accepteren. En
sinds 1 juli 2011 hebben houders op vertoon van hun Museumkaart vrije toegang tot het museum. In de maanden juli en augustus hebben al 810 bezoekers met deze kaart het Ikonenmuseum
bezocht. In juli was er zelfs sprake van een verdubbeling van het
bezoekersaantal t.o.v. juli 2010.
Kortom: de Museumkaart zorgt voor meer bezoekers en een
grotere naamsbekendheid van het museum.

De spirituele identiteit van Servië manifesteert zich
voor het eerst duidelijk in de buitengewone figuur van
Sint Sava (1175-1235), die met recht ‘meester’ werd
genoemd.
Hij was de eerste bisschop van Servië en ‘kenner van
de weg die naar het leven leidt’, zoals de dichter en
biograaf Theodosius van Chiliander Sava omschreef in
de aan hem gewijde allegorie.
Behalve de rijke spirituele, culturele en linguïstische
erfenis die hij naliet, stond Sava aan het begin van de
autonome, onafhankelijke Servische Kerk, die door de
eeuwen heen van grote invloed zou zijn op het lot en
de geschiedenis van de Serviërs.

Toch zijn voor ons de bezuinigingsperikelen merkbaar, zoals blijkt
bij de behandeling van onze aanvragen van projectsubsidies bij
overheden en fondsen. Het wordt merkbaar moeilijker om een
financiële bijdrage te krijgen, waardoor we andere wegen moeten inslaan om voorgenomen exposities te kunnen realiseren.
Crowdfunding
Vanaf 3 november 2011 gaat het Ikonenmuseum een boeiende
expositie van gegoten ikonen uit de collectie Jeckel presenteren.
In de vorige editie van de Nieuwsbrief hebt u hierover uitvoerig kunnen lezen.Via een actie van de Vereniging van de Vrienden
van het Ikonenmuseum is er al een mooi bedrag bijeen gebracht.
Waarvoor onze hartelijke dank!

Moeder Gods van Tichvin
Rusland ca. 1800; 53 x 46½ cm
Moeder Gods afbeelding van het type Hodegetria (“Zij die de Weg wijst”). De Moeder
Gods heeft het Christuskind op haar schoot
en wijst met de rechterhand op hem. Het
Kind houdt in de linkerhand een schriftrol en
maakt met de rechterhand een zegenend gebaar. Kenmerkend voor dit type afbeelding is
dat het Christuskind de hiel van zijn rechtervoet toont, een verwijzing naar Genesis 3, 15:
“Vijandschap sticht ik tussen jou (satan in de
gedaante van de slang) en de vrouw, tussen
jouw nageslacht en het hare:

In de ikoon van Kozma, 1645 klooster in Montenegro en hierbij afgebeeld, is Sava te zien met zijn vader, vorst Stephan Nemanja, die het voorbeeld van zijn
zoon volgde en monnik werd onder de naam Simeon
(bijgenaamd de Mirobliet, omdat hij op wonderlijke
wijze myron (zout) zweette. Een hele dynastie van heiligen volgde hem op, het geslacht Nemanjidi, de despoten Lazarevic, de Brankovic.
Uit: Ikonen, door Olga Popova, e.a. De Antiek Bibliotheek.
Uitg.Tirion, Baarn 1998

Tot slot
Wat betreft overheidssubsidies en bijdragen van fondsen ziet
het er in de toekomst somber uit.Vandaar dat alle zeilen bijgezet
moeten worden om via andere wegen inkomsten te genereren.
We denken aan bijdragen uit het bedrijfsleven, inkomsten uit verhuur, maar ook aan bijdragen van de Vrienden.
De directie wil samen met de leden van beide besturen, met de
leden van ons Comité van Aanbeveling, met de Vrienden en met
al onze vrijwilligers verder werken aan de toekomst van het Ikonenmuseum.
Ons museum is dat meer dan waard!

Ikoon van de maand oktober

Door Harry van Biessum, directeur Ikonenmuseum

Bezuinigingen
De afgelopen maanden stonden de kranten bol van de voorgenomen bezuinigingen op de cultuurbegroting. De kogel is door
de kerk en de Tweede Kamer is akkoord gegaan met de voorgestelde bezuinigingen. Indirect zal dit het Ikonenmuseum ook kunnen raken.
Vanaf de start in 2005 heeft het museum geen structurele subsidies ontvangen van enige overheid. Alle activiteiten werden bekostigd uit de inkomsten van sponsoren, donaties van de Vrienden, giften, entree-inkomsten, inkomsten uit de museumwinkel,
etc. Het is te danken aan de inzet van velen (bestuursleden,
vrijwilligers en vrienden) om de activiteiten van het Ikonenmuseum mogelijk te maken.

Het museum wil gedurende deze tentoonstelling bezoekers uitnodigen bij te dragen in de aankoop van deze collectie en zo duidelijk maken dat het Ikonenmuseum de plek bij uitstek is waar
deze ikonen thuis horen.
Uiteraard blijft het museum belangrijke cultuurfondsen benaderen voor een bijdrage in de verwerving. Zo kan gemeld worden
dat er van de Mondriaan Stichting min of meer een bijdrage is
toegezegd in de kosten van deze expositie. En binnenkort zullen
de fondsen van de VSB en van de SNS Reaal worden benaderd..
We hopen dat de aankoop van de collectie Jeckel op deze wijze
mogelijk wordt en deze voor Europa unieke collectie in het Ikonenmuseum in Kampen komt.

zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.”
Vissers zagen in 1383 de Moeder Gods met
Kind op een wolk boven het Ladoga-meer
bij Tichvin bij Novgorod. Steeds weer verscheen de ikoon. Op de plaatsen van verschijning bouwden de gelovigen uit dankbaarheid een kapel, totdat de Moeder Gods
in het stadje Tichvin is gebleven. De kerk is
meermalen door brand verwoest, maar de
ikoon bleef ongeschonden. Ook vijandelijke
aanvallen werden door het ronddragen van
de ikoon telkens weer afgewend.
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Klein fotoverslag
Door Aly Brug, vrijwilligster ikonenmuseum
Het was nog net mogelijk om de expositie ‘Ongekende Schoonheid’ in het Catharijneconvent in Utrecht
te bezoeken. De vooraankondiging beloofde veel: ikonen, gouden grafgiften en voorwerpen uit de oostersorthodoxe kerk.Verbind dat met Macedonië, een voor
ons onbekend en bergachtig gebied op de Balkan en zie alle ingrediënten waren aanwezig voor een inspirerende tocht.
We dwaalden langs de ikonen, weliswaar in rij, groepten samen
voor de Moeder Gods, voor de evangelisten en voor de profeten.
We groetten de Aartsengel Michael als verdediger van het geloof,
maar ook als Begeleider van de Ziel en leefden mee met de Intocht
in Jeruzalem en de Verheerlijking van Christus op de berg Tabor.
Lang viel er te kijken naar de Opwekking van Lazarus; de in witte

lijkwade gewikkelde Lazarus wankelt na vier dagen in het ‘dodenrijk’ naar buiten. Een wandeling langs de grafgiften deed verbazen
hoe kostbaarheden jarenlang toegedekt woordloos leken te vertellen over gestorvenen van toen.
De laatste zaterdag van de expositie bracht een verrassing; een
kennismaking met de traditionele lekkernijen uit Macedonië, het
ondergaan van verschillende vormen van kunst en oog in oog staan
met oogstrelende kleding. Een waar feest op een zonnig museumplein.

4

