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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
Dit is alweer de tweede aflevering van de Nieuwsbrief in de
nieuwe stijl.
Er zijn veel reacties binnengekomen op het vorige nummer,
van verbaasd tot enthousiast, maar in ieder geval zonder
uitzondering positief.
Het allerbelangrijkste is, dat door deze ‘nieuwe stijl’ het
Ikonenmuseum weer even onder de aandacht wordt gebracht.
Er zijn volop exemplaren van de Nieuwsbrief uitgedeeld bij
de toeristische informatiepunten en veel mensen werden er
voldoende door geïnspireerd om het museum te bezoeken.
We beleven een vreemd jaar. Het is in verband met de
noodzakelijke corona-maatregelen voor ieder museum
manoeuvreren tussen wat wel en niet mag en mogelijk is.
Ook het Ikonenmuseum heeft flink te lijden gehad onder de
sluiting die dit voorjaar de culturele instellingen trof. Gelukkig
bleven zowel de staf als de vrijwilligers gemotiveerd en is er
onder meer volop gewerkt aan een heel bijzondere nieuwe
tentoonstelling.
In deze Nieuwsbrief wordt alvast een voorproefje gegeven van
de grote Helmantel-tentoonstelling die op 7 november van start
zal gaan. Een tentoonstelling die veel mensen zal aanspreken en
waarvoor nu al vanuit het hele land belangstelling wordt getoond.
Kunstenaar Wouter Berns geeft ons zijn visie op ikonen in de
rubriek ‘Hoe kijk ik naar ikonen?’ Emeritus-predikant Ad van
Noord laat ons meegenieten van zijn ‘favoriete ikoon’, Liesbeth
van Es vertelt alvast iets over de Helmantel tentoonstelling

Colofon

en schreef ook een interessant artikel met als titel: ‘Artsen
en heiligen’. Vrijwilliger en gewaardeerd bestuurslid van
‘de Vrienden’ Harmien Hooiveld wordt in de schijnwerpers
gezet, er is informatie over de ALV van de Vrienden van
het Ikonenmuseum, kortom, er is weer veel te lezen in deze
Nieuwsbrief.
Toch is het voornaamste doel van dit blad om zoveel mogelijk
mensen te wijzen op de fantastische collectie van het museum.
Niet alleen de ‘Vrienden’, want die weten het al, maar vooral juist
anderen. Daarom vragen wij u, als u geïnspireerd raakt door het
lezen van de artikelen in deze Nieuwsbrief, om snel een bezoek
aan het museum in te plannen, maar ook anderen deelgenoot
van uw enthousiasme te maken.
En als u vragen, opmerkingen, kritiek of wat dan ook aan
ons kwijt wilt, stuur
dan een mail naar
het redactieadres.
Vanzelfsprekend zijn ook
bijdragen in de vorm van
ideeën of artikelen zeer
welkom. Uw e-mail kan
naar pearkampen@gmail.
com Een gewone brief met
de post mag natuurlijk
ook. Die kunt u dan
naar het Ikonenmuseum
sturen.
Paul Reichenbach

Redactie: Paul Reichenbach (pearkampen@gmail.com)

Redactieadres

Aan deze editie van de Nieuwsbrief werkten mee:
Liesbeth van Es
Ad van Noord
Wouter Berns
Harmien Hooiveld
Jan Troost
Evelien Jalving

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

Beste Vrienden van het Ikonenmuseum,
De coronacijfers van de afgelopen tijd gingen toch de verkeerde kant op en helaas is het
weer duidelijk geworden dat strengere landelijke maatregelen onontkoombaar zijn. Cultuur
wordt daarbij zo veel mogelijk ontzien. Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers hebben
zich gedreven en inventief getoond om veilig en verantwoord museumbezoek binnen alle
beperkingen mogelijk te maken. Maar toch gelden ook voor musea opnieuw enkele strengere
maatregelen. Al met al zijn we blij dat we (voorlopig) niet terug hoeven te keren naar een
periode van verplichte volledige sluiting. De volksgezondheid staat voorop en alleen samen
krijgen we dit virus onder controle.
Op het moment van dit
schrijven zijn we druk bezig
met de voorbereidingen van de
tentoonstelling “Inspiratie, een
ontmoeting tussen de collectie
Helmantel en Ikonen”. Het is fijn
om in deze onzekere tijden te
kunnen werken aan een bijzonder
inspirerende tentoonstelling. We
hopen dat het voor velen van u
mogelijk is om deze tentoonstelling
de komende periode te bezoeken,
(hetzij met benodigde corona
maatregelen)
Ik wens u veel leesplezier en hoop
u gauw weer te ontmoeten in het
museum.
Hartelijke groet,
Evelien Jalving

Hulp gevraagd!
Om verantwoord en veilig open te kunnen
hebben de musea en monumenten in
Nederland extra hulp nodig van inwoners.
Ben je gezond en heb je op dit moment wat
tijd over? Ben je geïnteresseerd in Kunst? En
wil je (tijdelijk) een bijdrage leveren zodat
dit prachtige museum bezoekers kan blijven
ontvangen? Neem contact op met Evelien
Jalving, e.jalving@ikonenmuseumkampen.nl

De communicatie
met de Vrienden
Een aantal keren per jaar
communiceren we met de
leden via PostNL. Het gaat
dan om het verzenden van
de Nieuwsbrieven en de
Ledenpasjes. Als er tussendoor
contact nodig is, gebruiken we
traditioneel ook de envelop
en de postzegel. Per keer kost
dat zo’n € 200-, een bedrag
dat we liever aan het museum
zouden willen besteden.
We zouden daarom graag
tussentijdse communicatie
per e-mail willen doen.
Dat bespaart kosten en ook
tijd. Het maakt het ook
eenvoudiger om u tussentijds
op de hoogte te brengen
van actuele informatie. De
komende tijd gaan we samen
met u een overzicht maken
van leden die er geen bezwaar
tegen hebben dat wij van hun
e-mail adres gebruik maken
voor tussentijdse/actuele
communicatie.
Zeer gewaardeerde Vrienden
van het Ikonenmuseum

Tijdelijk gewijzigde openingstijden van het Ikonenmuseum
Het museum is geopend van woensdag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur.
U wordt verzocht om zoveel mogelijk van tevoren te reserveren.
Dat kan telefonisch (038) 385 84 83 of via email info@ikonenmuseumkampen.nl

Niet te missen:
Expositie Helmantel in het
Ikonenmuseum
door Liesbeth van Es

Van 7 november 2020 t/m 27 maart 2021 vindt er in het
Ikonenmuseum Kampen een ontmoeting plaats tussen
schilderijen en objecten uit de collectie van Henk en Babs
Helmantel en ikonen uit de collectie van het Ikonenmuseum.
Het zal de derde expositie zijn in de samenwerking tussen
het Ikonenmuseum en museum Helmantel. In eerdere
exposities werd de nadruk gelegd op de kerkinterieurs en op
de middeleeuwse beelden in de collectie Helmantel. Dit keer is
gekozen voor een thematische, associatieve aanpak, waarbij iedere
zaal een eigen thema en verbinding heeft.

Zoals Henk Helmantel zelf schrijft in het boek ‘Museum
Helmantel, schoonheid en traditie’ (ArtRevisited), begon hij
in het jaar 1967 met zijn loopbaan als kunstschilder. Voor zijn
stillevens was hij steeds op zoek naar interessante voorwerpen
met een authentiek karakter. Waren dat aanvankelijk eenvoudige
voorwerpen die op veilingen en boeldagen werden gekocht, toen
de verkoop van het werk van Henk steeds succesvoller werd,
breidde ook de collectie zich uit. Inmiddels is er in De Weem van
Westeremden een collectie middeleeuwse sculpturen, meubels
en gebruiksvoorwerpen aanwezig van ongekende schoonheid.

Een aantal van deze objecten zal worden gecombineerd met de
schilderijen en ikonen. Maar zoals ook niets op zijn schilderijen
aan het toeval wordt overgelaten, zo worden ook de voorwerpen
op de tentoonstelling zorgvuldig samengesteld. Net als op een
stilleven is er altijd een reden, een schilderkunstig verhaal om een
bepaalde combinatie van objecten samen te stellen. Soms heeft
het te maken met een eigenschap van het object, bijvoorbeeld in
de textuur. Andere thema’s zijn gerelateerd aan het geloof, dat zo’n
wezenlijk onderdeel is van het leven en werk van Helmantel. Uit
alles spreekt het ontzag voor de schepping en het vertrouwen in
God en in het licht dat het duister overwint.

Bij het samenstellen van de tentoonstelling zijn curator van
het Ikonenmuseum Kampen Liesbeth van Es en Henk en Babs
Helmantel een aantal keer bij elkaar gekomen. Tijdens het
bestuderen van de verschillende collecties ontstonden gesprekken
over objecten die hen aanspraken, vaak om uiteenlopende
redenen. Er kwamen essentiële objecten bovendrijven:
schilderijen, beelden en ikonen die zeker een plaats moesten
krijgen in de expositie. Rondom deze essentiële objecten
ontstonden zeven thema’s, die elk hun plaats krijgen in de zes
zalen van de bovenverdieping van het Ikonenmuseum. De
samenstelling van de objecten is op zichzelf ook als kunstobject te
zien, als een stilleven in de ruimte.

Een van de zalen heeft als thema Tand des Tijds. Soms worden
objecten mooier als ze ouder worden. De tand des tijds geeft ze
een extra lading. Vaak is het de textuur die ze bijzonder maakt. De
textuur van oud glas, van potten, van het craquelé van de ikoon.
De textuur is niet alleen maar te zien op de schilderijen van Henk
Helmantel, maar ook te voelen. Synesthesie noemen we dat. In
deze zaal zullen objecten te zien zijn die gekozen zijn vanwege
hun eigenschappen. Een vitrine met Romeins glas bijvoorbeeld,
of met afgesleten metalen ikonen. Schilderijen van archeologische
objecten. Een hoogtepunt in deze zaal is de 16e-eeuwse ikoon van
de Deësis uit Novgorod.
Ook de kerkinterieurs zullen niet ontbreken. Zoals ook op ikonen
heeft de architectuur op deze schilderijen een bijzondere functie.
De plek waarop Helmantel de toeschouwer laat staan geeft lang

niet altijd de hoogtepunten uit het kerkgebouw zien. Soms is het
een crypte. Of een klein raam. Op ikonen staat de architectuur van
de gebouwen meestal op de achtergrond. Maar dat maakt het niet
minder interessant om er even bij stil te staan. Vaak lijkt het niet
op wat er in de Bijbelteksten beschreven is, de tent van Abraham
wordt op ikonen vaak een heel huis of zelfs een kerk. Op andere
ikonen valt het bijzondere perspectief op, de gebouwen lijken
soms Escheriaans, niet van deze wereld.
Bij de tentoonstelling wordt een glossy uitgegeven, waarin door
gastschrijvers wordt gereflecteerd op de tentoonstelling en
waarin verdiepende artikelen staan over verschillende objecten.
Ook is er een uitgebreid interview te vinden met Henk en Babs
Helmantel. De glossy zal aan alle adressen van de Vrienden van
het Ikonenmuseum worden toegestuurd.
Lijst met afbeeldingen:
1. Stilleven met rode tas, 1998, 122 x 180 cm
2. Midpinksteren, Griekenland, 18e eeuw, 32 x 27,5 cm
3. Uitgebreide Deësis, Rusland (Novgorod), laat 16e eeuw, 23 x 89 cm
4. Archeologische vondsten uit Ezinge, 2013, 90 x 122 cm
5. Crypte van de Dom te Speyer, 2013, 190 x 153 cm

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.

Henk Helmantel,
een leven lang schilderen en verzamelen

INSPIRATIE

In het prachtig verzorgde lijvige boekwerk (298 pagina’s) ‘Henk
Helmantel. Een leven lang schilderen en verzamelen’ is deze
combinatie ook gemaakt.

een ontmoeting tussen
de collectie Helmantel
en ikonen

Naast de bijna tweehonderd oudere en recente werken van zijn
hand, werden als toegift afbeeldingen toegevoegd van zo’n vijftig
voorwerpen en schilderijen uit zijn verzameling, variërend van
meubelstukken en glaswerk tot middeleeuwse beelden en grafiek
van na 1900.

INFORMATIE IKONEN MUSEUM KAMPEN

Op 7 november a.s. wordt in het Ikonenmuseum een
tentoonstelling geopend met werken van de internationaal
bekende Nederlandse fijnschilder Henk Helmantel. Naast
schilderwerken zijn ook diverse stukken uit zijn privécollectie te
zien. Helmantel put inspiratie uit de stukken uit zijn verzameling
en de combinatie ligt dan ook voor de hand.

Het boek is oorspronkelijk verschenen in 2000, ter gelegenheid
van de 55everjaardag van de kunstenaar, maar de nieuwe druk uit
2020 is veel uitgebreider.
Helmantel vertelt zelf over zijn eigen werk, maar er komen ook
een aantal anderen aan het woord over de kunstenaar en zijn
werk. Vanzelfsprekend is er ook volop aandacht voor zijn unieke
werk- en leefruimte, het Museum Helmantel.
Voor de talloze bewonderaars van het werk van deze kunstenaar is
dit boek een onuitputtelijke bron van informatie en kijkgenoegen.

Henk Helmantel (1945) geboren in Westeremden, bleef bij
zijn eerste museumbezoek ademloos hangen bij de doeken
van Rembrandt. Zijn besluit stond toen al vast, hij zou
schilder worden. Hij volgde de academie in Groningen
en ging met tomeloze inzet aan het werk om zijn doel
te bereiken. Hij groeide uit tot één van de belangrijkste
schilders van ons land.

7 november 2020
t/m 27 maart 2021

Redactie, samenstelling en ontwerp: Wim Ellens, Henk Helmantel
en Peter de Jong. Eindredactie en interviews Pieter de Vries.
Uitgave Art Revisited, Tolbert
Te koop in de winkel van het Ikonenmuseum voor € 39,50
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De onvoltooide

Deze fraaie afbeelding van Nicodemus van Naxos, de man die de levens van vele heiligen heeft
beschreven en zelf ook als een heilige leefde, mist kleur. Durft u het aan om de kleuren toe te
voegen? In de linkerbovenhoek staat een voorbeeld, maar eigen inbreng mag natuurlijk ook.

Vrijwilliger in de
schijnwerpers
Harmien Hooiveld

Mijn naam is Harmien Hooiveld. In 1976 ben
ik in Kampen komen wonen. Na 42 jaar in het
basisonderwijs te hebben gewerkt, ben ik in
2015 met pensioen gegaan. In hetzelfde jaar ben ik toegetreden
tot het bestuur van de Vereniging van de Vrienden van het
Ikonenmuseum om de ledenadministratie te verzorgen.
Ongeveer zeven jaar geleden waren we als team van de
Koningin Emmaschool zoekende naar een prachtig Paasproject
voor de leerlingen van onze school. We wisten dat het
Ikonenmuseum, gevestigd in onze stad Kampen, scholen
enthousiasmeerde dit museum te komen bezoeken. Nadat
de eerste contacten waren gelegd, ging ik op bezoek bij de
toenmalige directeur Harrie van Biessum. Wat wist hij me veel
te vertellen over ikonen. Met al die informatie ging ik terug naar
school om deze te delen met mijn collega’s en de leerlingen.
Na al die jaren weet ik nog dat ik de leerlingen kon vertellen dat
- wanneer je een huis met ikonen betreedt - je eerst de ikonen
begroet en pas daarna de bewoners. Deze ikonen hangen in de
rode (in de betekenis van mooie) hoek van de kamer. Daarnaast
kon ik iedereen er attent op maken dat veel aartsengelen rode
schoenen dragen. Geweldig toch te kunnen laten weten dat de
Paus ook rode schoenen draagt op belangrijke momenten, zoals
tijdens een staatsbezoek. Het is een teken van waardigheid.
Wat was het een bijzondere ervaring om samen met kinderen
het Ikonenmuseum te mogen bezoeken. Natuurlijk werden
de Emmaschoolleerlingen groepsgewijs hartelijk verwelkomd
door de directie. Jammer genoeg kon daardoor niet worden
gewaarborgd dat eerst de ikonen werden begroet. Maar de
enthousiaste reacties op het bezoek aan het kamertje, waarin de
rode hoek is opgenomen, waren er niet minder om. De kinderen
vonden het bijzonder dat je een ikoon als cadeau bij een huwelijk,
doop of verjaardag kreeg.
Tijdens het bezoek waren de kinderen heerlijk gespitst op de rode

schoenen van de aartsengelen.
Wat vonden ze veel ikonen,
waarop deze voetbedekkingen
staan afgebeeld. Heel apart
vonden ze de ikoon van de
intocht van Jeruzalem. ‘De
Here Jezus zat toch op een ezel?
Maar dit dier lijkt meer op een
paard’, lieten ze weten.
Maar wat werd ons uiteindelijke
doel in alle opzichten
bewaarheid. De Opstanding
van onze Heer en Heiland werd
ons vanuit een vroegchristelijke
traditie getoond. Wat hebben
de leerlingen daarvan genoten!
Persoonlijk was ik nogal onder
de indruk van de vita-ikonen.
Wat prachtig de afbeelding van
een heilige in het midden en
daar omheen de hoogte- en
dieptepunten uit diens leven geschilderd. Naderhand heb ik daar
met ‘mijn’ groep-6-leerlingen over gesproken. Ieder heeft voor
zich een eigen vita-ikoon gemaakt en het laten zien en uitgelegd
aan de medeleerlingen. Heel indrukwekkend!
Als dank voor de genoten gastvrijheid en de uitstekende
begeleiding en uitleg tijdens ons bezoek aan het museum ben ik
vriend van dit museum geworden.
Toen kwam van het één het ander……. Voorzitter Rob Alferink
kwam bij mij op bezoek….. Reeds een aantal jaren mag ik de
ledenadministratie van de Vriendenvereniging voor mijn rekening
nemen.

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?
In deze aflevering geven we het woord aan
kunstenaar Wouter Berns.

Hoe kijk ik
naar Ikonen?
Wouter Berns

Al meer dan 30 jaar kijk ik een groot deel van de dag naar schilderijen. Meestal zijn het mijn eigen schilderijen in wording op mijn
atelier. Dagelijks zit ik wikkend en wegend met een penseel in de hand naar de verf op het doek te turen, het voor mij beste resultaat in
te schatten. Vaak voeg ik iets toe en net zo vaak schilder ik iets weg.
Tijdens een museum, galerie- of atelierbezoek kijk ik met zo min mogelijk vooroordelen. Het is de kunst die ik mijn gedachten laat
vullen en niet andersom. Goed kijken is dat wat je ziet, rustig op je laten inwerken.
Met mijn schilderijen vertel ik verhalen en als ik ze exposeer dan hoop ik dat mensen ze lang en aandachtig bekijken, er bij stil blijven
staan... Als ze dat doen dan zien en beleven ze meer. Dat klinkt zo logisch dat je zou verwachten dat stilstaan en met oprechte aandacht
naar een kunstwerk kijken de normaalste zaak van de wereld is. Maar we gaan aan zoveel moois te snel voorbij in onze haastige
maatschappij. We werpen een blik, meer niet. En dat is jammer. Door echt stil te staan zien we meer en vergroten we ons bewustzijn, en
een vergroot bewustzijn lijkt mij een zegen voor de mensheid.
Een van de mooiste plekken in Kampen waar je kunt leren stilstaan is het Ikonenmuseum. Wil je daar een ikoon die je aankijkt
optimaal tot zijn recht laten komen, dan moet je er bewust bij stilstaan. Een ikoon laat zich niet in een split second vangen. Gun jezelf
de tijd om samen met zo’n bezielde schildering even helemaal van de wereld te zijn.
Wouter Berns, kunstschilder

www.galerietripmaker.nl

Artsen en heiligen
door Liesbeth van Es
Artsenheiligen

Een bijzondere ikoon is hier afgebeeld, een laat 18e-eeuwse ikoon
uit het oudgelovigenatelier van Vyg – een plaatsje in het uiterste
Noorden van Rusland. De iconografie is niet alleen zeldzaam,
maar ook interessant: verdeeld over een viertal rijen zijn 50
artsenheiligen, genezers en beschermers afgebeeld. De naam van
de heilige staat in de aureool, terwijl in het vakje daarboven een
korte beschrijving staat welk soort genezing de heilige als gave
van God kan verrichten of bij welke kwaal of ellende zij steun en
bijstand biedt.

Goddelijke hulp en bijstand bij ziekte is vanaf het vroege
christendom belangrijk geweest. De evangeliën staan vol van
verhalen over ziekte en genezing en al vanaf de eerste eeuw
zijn er heiligen bekend die wonderen verrichtten en ziekenzorg
verleenden. Deze naastenliefde en ziekenzorg zou zelfs, volgens
sommige sociologen en historici, een belangrijke reden zijn voor
het succes van het christendom in de eerste eeuwen van haar
bestaan. Ziekte en dood waren in elk geval een belangrijk thema
in het leven van de gelovige. En in de tijd dat er nog weinig
werkende geneesmiddelen op de markt waren, was bidden en
bijstand vragen vaak het enige dat de zieke kon doen.
Maar wie zijn nu die heiligen? Als we onze ikoon als uitgangspunt
nemen, kunnen we een aantal categorieën onderscheiden:
• Artsenheiligen, heiligen die zelf als arts optraden (voor mens en
vee)
• Heiligen die vanwege een gebeurtenis in hun leven, een symbool
of iets anders uit hun leven aangeroepen werden voor een
specifieke kwaal of specifiek probleem
• Ikonen van de Moeder Gods die bij een specifieke kwaal of
probleem bescherming bieden

Artsen

Het begrip ‘anargyroi’ betekent letterlijk ‘zonder zilver’ en is
de aanduiding voor artsen die zonder geld te vragen hun werk
deden. Het gebod dat hieraan ten grondslag ligt komt uit Matteüs
10, waar Christus zijn nieuw geroepen apostelen uitzendt met de
woorden ‘Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan
huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie
ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem in je beurs geen
gouden, zilveren of koperen munten mee.’ (Matt 10; 8,9). Deze
filantropische instelling was overigens niet voorbehouden aan het
christendom, ook de artsen in het oude Griekenland en Rome
werden geacht de armen en zieken te helpen zonder daar een
financiële vergoeding voor te vragen.
Cosmas en Damianus waren twee van die anargyroi. De
tweelingbroers leefden in de 3e eeuw in Asia Minor. Ondanks
al hun goede daden moesten ze hun geloof met de marteldood
bekopen. Ze zijn op ikonen goed te herkennen: twee op elkaar
lijkende mannen die een medicijnkistje vasthouden. Deze ikoon
kent nog een bijzondere toevoeging. In het midden liggen de
overleden Cosmas en Damianus, gekleed in witte doodsgewaden.
Omdat de beide artsen ook na hun dood wonderbaarlijke
genezingen hebben verricht, worden zij zowel levend als dood
afgebeeld.

Panteleimon

Op onderstaande
Griekse
miniatuurikoon
is de heilige
Panteleimon
(Gr. ‘volledig
barmhartig’)
afgebeeld. Volgens
de legende werd
hij in het jaar 275
in Nicomedia
geboren, als
zoon van een
heidense vader en
een christelijke
moeder. Hij was
de lijfarts van
keizer Maximianus. Hij werd bekeerd door de priester Hermolaus.
Als arts was Panteleimon zo succesvol -natuurlijk door de
kracht en steun van God- dat de andere artsen jaloers op hem
werden. Zij klaagden hem aan bij de keizer. Maximianus vroeg
aan Panteleimon of hij de ‘heidense’ goden weer wilde vereren,
maar Panteleimon weigerde dit. Panteleimon genas daarop zelfs
een verlamde man die al bij alle andere artsen tevergeefs had
aangeklopt. Hij werd gemarteld, maar zijn standvastig geloof
zorgde ervoor dat hij de martelingen overleefde. Uiteindelijk werd
hij ondersteboven aan een olijfboom gehangen. Toen men hem
wilde onthoofden stroomde er melk uit de wond in plaats van
bloed. Panteleimon is niet alleen de patroonheilige van artsen,
maar ook van verpleegkundigen en verloskundigen.

Infectieziekten

Is bijvoorbeeld tandpijn een vervelende kwaal, infectieziekten
waren en zijn een stuk gevaarlijker. In de eerste plaats omdat ze
zich verspreiden, maar ook vanwege de vele slachtoffers die vallen
bij een uitbraak. Daarnaast waren en zijn er vaak geen goede
medicijnen. De meeste ziekenzorg werd georganiseerd door de
kerk. Nonnen namen de verpleging van de geïnfecteerden op
zich, wat voor hen de kans op besmetting groot maakte. Gelukkig
zijn er meerdere heiligen die zich bezig houden met koorts en
infectieziekten.

Photina

De vrouw op deze ikoon
is de Samaritaanse vrouw
die Christus tegenkwam in
het evangelie van Johannes.
In het verhaal reisde hij en
zijn apostelen van Judea
naar Galilea. Tijdens een
stop in het Samaritaanse
Sichar streken ze vermoeid
neer bij een bron. Christus
vroeg een vrouw, die water
putte, om wat water. De
vrouw bekeerde zich, zo
is te lezen, en vanaf die
dag ging ze in Samaria het
christendom prediken.
Daar beginnen de legenden over haar martelaarschap. Ze krijgt
een naam, Photina (Svetlana in het Russisch) en er ontstaan vele
verhalen over wonderen en genezingen die ze verricht. Een van de
legenden vertelt dat ze zelfs de dochter van keizer Nero bekeerde,
een daad die ze met de marteldood moest bekopen. Samen met
haar werden ook haar zonen en haar zussen omgebracht. Waarom
Photina beschermt tegen verspreidende ziektes? Misschien wel
om de volgende reden; de heilige wordt geassocieerd met de bron
van het ‘levend water’ waar Christus in de tekst verwijst. ‘Maar
wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water
opwelt dat eeuwig leven geeft.’ (Joh. 4:14)

Maron

Ook de heilige Maron,
hieronder te zien op een
19e-eeuwse metalen
ikoon, beschermt tegen
infectieziektes. Maron,
geboren in de 4e eeuw, is
een van de eerste asceten,
mensen die van zo min
mogelijk middelen leefden
om zo dichtbij God te
komen. In de eerste eeuwen
van het christendom waren
er periodes van zware
vervolgingen. De mensen

die tijdens die vervolgingen stierven vanwege hun geloof werden
heiligen, martelaren. Het martelaarschap kwam het dichtste bij
het lijden en sterven van Christus dat een mens kon komen. Toen
het christendom echter tot staatsgodsdienst werd uitgeroepen,
was het minder makkelijk om als martelaar te sterven. Men ging
op zoek naar andere methoden om dichterbij God te komen.
Mannen trokken de natuur in, de woestijn, en leefden van wat
de aarde hen bracht. Vaak voegden zich bewonderaars van deze
asceten bij hen en ontstonden er leefgemeenschappen. Deze
gemeenschappen zijn de basis van de kloosters die later werden
gebouwd. Maron was een van deze asceten. Volgens de theologie
die hij verkondigde was God in alles en was alles op elkaar van
invloed. Lichaam en geest konden niet los van elkaar worden
gezien en de mens moest leven naar de natuur. Maron stond
bekend om zijn genezende gaven, hij genas zowel lichamelijke als
psychische kwalen.

Johannes de Voorloper (hoofdpijn)

Op onderstaande ikoon is Johannes de Voorloper afgebeeld. In
het westers christendom is hij bekend als Johannes de Doper.
Hij wordt in de orthodoxe kerk gezien als de wegbereider van
Christus. Gelovigen roepen Johannes aan als ze lijden aan
hoofdpijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de wijze
waarop hij stierf. Johannes werd op aanstichten van de dochter
van tetrarch Herodes onthoofd, waarna zijn hoofd op een schaal
werd gelegd en gepresenteerd aan het meisje Salomé. Op de ikoon
wordt Johannes afgebeeld met de schaal waarop zijn eigen hoofd
ligt. Het hoofd van Johannes is later begraven in de Olijfberg en is
meerdere keren weer teruggevonden. Ook de terugvindingen van
het hoofd van Johannes worden gevierd in de orthodoxe kerk. De
eerste twee vonden plaats in de 4e en 5e eeuw en worden gevierd
op 24 februari. Uiteindelijk belandde het hoofd in Constantinopel.
In de 9e eeuw werd het hoofd voor de derde maal gevonden, het
werd het naar Comona gebracht, alwaar het in een kerk begraven
zou zijn. De derde terugvinding wordt gevierd op 25 mei.

Huwelijksikoon (huiselijk
geweld)

Bijzondere Heiligen

Een aantal heiligen krijgt in de loop van de tijd een speciale
functie, ze worden aangeroepen bij specifieke kwalen of
problemen. Vaak hebben die kwalen iets te maken met de manier
waarop ze stierven, of een wonder dat werd verricht tijdens hun
leven.

Er zijn veel ikonen met de drie
huwelijksheiligen Samon, Guri
en Aviv. Deze drie mannen
stierven in de vierde eeuw de
marteldood in Edessa en werden
naast elkaar begraven. Samon
was leek, Guri was priester en
Aviv was diaken. Voor deze
drie standen in de kerk is het
mogelijk, en zelfs gewenst, om
te trouwen, dit in tegenstelling
tot de stand der monniken, die
een celibatair leven leidden.
De heiligen zijn symbool voor
trouw binnen het huwelijk aan
elkaar en aan God. In Rusland
worden ze bovendien vereerd
als huwelijksbemiddelaars. Hun
bescherming gaat echter nog verder. Ze zijn ook aan te roepen bij
huiselijk geweld, in de eerste plaats wanneer de man gewelddadig
wordt naar de vrouw. Een fenomeen dat ook in het oude Rusland
helaas niet ondenkbaar was, al dan niet onder de invloed van
wodka.

Bonifatius
(drankzucht)

Dit is ook de reden
dat Bonifatius vrijwel
altijd op ikonen van
artsenheiligen staat.
Hij is de beschermer
tegen het drinken van
teveel wijn. Hij is niet
de Bonifatius die bij
Dokkum is vermoord.
Deze heilige Bonifatius
was volgens de legende
een slaaf van een rijke,
jonge Romeinse vrouw.
Ze woonden min of meer
samen. De legende vertelt precies niet wat ze allemaal samen
uitspookten, maar ze hadden beiden het gevoel dat het niet goed
was wat ze deden. Ze bekeerden zich en zochten een manier om
boete te doen voor het zondige leven. Aglaida, de vrouw, stuurde
Bonifatius op pad om relieken te gaan zoeken. Toen hij met zijn
reisgenootschap in Tarsus arriveerde, gingen de mannen naar
de herberg om iets te drinken. Behalve Bonifatius, hij liep naar
het marktplein. Daar werden christenen gemarteld. Bonifatius
omhelsde hen en kuste hun voeten. Dat was voor de Romeinse
soldaten genoeg om ook hem te martelen. Toen hij onthoofd
werd, stroomde er melk en bloed uit zijn wonden. Bonifatius
wordt zelden zelfstandig op ikonen afgebeeld, maar is regelmatig
als randheilige op huisikonen te zien.

Antipas (tandpijn en tandziekten)

Hoewel we nu kunnen vertrouwen op de moderne tandzorg,
ontkomen we toch niet altijd aan kiespijn. Hiervoor kunnen
we Antipas aanroepen. Van Antipas wordt gezegd dat hij een
apostel was van Johannes de evangelist en bisschop was van
Pergamum. Hij zou in Openbaringen 2: 12-13 worden genoemd:
“Schrijf aan de engel van Pergamum: “Dit zegt hij die het scherpe,
tweesnijdende zwaard heeft: Ik weet waar u woont, namelijk waar
Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt
uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn
betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan
woont.”
Uit de literatuur blijkt niet duidelijk waarom Antipas al
eeuwenlang aangeroepen wordt tegen tandpijn (er bestaat zelf een

speciaal gebed dat uitgesproken wordt bij ernstig tandheelkundig
lijden). Mogelijk heeft het te maken met het feit dat Antipas zo
mooi en goed kon praten dat hij vele heidenen wist te bekeren.
Een gouden mond dus.

Tot slot: de Moeder
Gods

Op de ikoon van de
artsenheiligen zijn ook
vier iconografieën van de
Moeder Gods te vinden.
Op de ikoon uit Vyg
staan ze bovenaan, tussen
Antipas en de heilige
Medostos. Het zijn de
Moeder Gods van Kazan,
de Moeder Gods van
Tichvin, de Moeder Gods
van Feodor en de Moeder
Gods van het brandende, niet
verbrandende Braambos. De
laatste wordt aangeroepen bij
brandwonden. De Moeder Gods
van Kazan is bijzonder in deze
context: het opschrift bij deze
afbeelding op een ikoon van de
artsenheiligen luidt namelijk:
tegen verachting van tranen in
een gebed…

Lijst met afbeeldingen
1. Artsenheiligen, Rusland (Vyg), 18e eeuw,35,5 x 30 cm
2. Cosmas en Damianus, Rusland, 19e eeuw, 21 x 17,5 cm
3. Panteleimon, Balkan, laat 19e eeuw, 15 x 11 cm
4. Photina, Griekenland, 18e eeuw, 32,5 x 24,5 cm
5. Maron, Rusland, 19e eeuw, 11,5 x 10 cm
6. Johannes de Voorloper, Roemenië (Valachije), 17e eeuw, 94 x 46 cm
7. Huwelijksikoon, Rusland, ca. 1600, 27,5 x 23,5 cm
8. Antipas, Rusland, 19e eeuw, 10,5 x 8,5 cm
9. Moeder Gods van Kazan, Rusland (Kremlin Wapenkamers), 17e
eeuw, 90 x 71,5 cm

De favouriete
ikoon van ...
Ad van Noord
Een lievelings-ikoon kiezen is voor wie in de wereld van Bijbel en
ikonen een beetje thuis is nog een hele toer. Immers, waar ikonen
zóveel verhalen en thema’s beschrijven, is de kans groot dat je
helemaal niet kúnt kiezen. Toch moet dat wel voor deze serie.
Zoeken door mijn huis-ikonen bracht me uiteindelijk bij deze:
de ikoon van het verhaal van Johannes 20: 11 vv. die we uit de
traditie kennen als “Noli me tangere”.
Het verhaal is ontroerend: Maria van Magdala die, vol van
verdriet en in gedachten verzonken, bij het graf van haar Heer
terugkeert en tot haar ontzetting bemerkt dat het graf leeg is. Met
andere vrouwen had zij het gestorven lichaam van Jezus verzorgd,
gebalsemd en met geurende kruiden geëerd (zie ook de ikoon van
de “Mirredragende Vrouwen”) en nu lijkt dat alles voor niets te
zijn geweest: het graf is leeg ... Louter de windsels liggen daar, in
een hoekje bijeen.
Dat ze de man daar vérder in de hof doorheen haar tranen
amper opmerkt (“zij meende dat het de hovenier was”, vertelt
het Evangelie) is ál te begrijpelijk voor wie weet wat verdriet is,
weet hoe onze blik wazig kan worden en onze gedachten verward
door wat ons kan overkomen, schokken, verdriet doen. Maar dan
klinkt ineens die Stém! “Maria!” En haar antwoord: “Rabboeni”,
“Meester”... Onvergetelijke ontmoeting!
Op de avond van Pasen staat deze ikoon ter verering uit in de
kerk. In de adem van Pasen klinkt dit Evangelie en in de Oostersorthodoxe liturgie wordt het met regelmaat doorheen het jaar
gelezen in het Vigilie voor de zondag: Opstanding ten voeten
uit en ontdekking van de zin van het bestaan, oog in oog met de
Verrezene. Jarenlang heb ik, als ik op Paasmiddag of Paasavond
voorging, dit verhaal ter overweging gekozen: verstild als het is,
ingetogen maar tegelijk zó blij en vol belofte (zie ook de groene
Levensboom in het midden van het beeld – teken van leven bij
uitstek).

Père Mattias Kuppers OSB, monnik van het Klooster in
Chevetogne (B.), heeft jarenlang ikonen geschilderd. Zijn
prachtige, doorleefde uitvoering van deze ikoon wordt ieder
jaar rond Pasen tijdens de vieringen vóór in de kerk geplaatst en
het was daar dat ik er voor het eerst door werd getroffen, jaren
geleden. In 2004 heb ik hem gevraagd haar voor mij te schrijven.
Het is een kopie van de oorspronkelijke 16e -eeuwse afbeelding
in de Kretensische stijl en de afmeting is 41 x 28,5 cm. Als “titel”
lezen we in het Grieks: “De verschijning (openbaring, Epifanie)
van de Verlosser Jezus Christus aan Maria van Magdala”.
“Noli me tangere” reik ik jullie aan als één van mijn favorieten.
Om stil bij te worden ...
Ds. Ad van Noord te IJsselmuiden is emeritus-predikant van de
Protestantse Kerk van Nederland.

In Johannes 20, 11-17 treft Maria uit Magdala de
Opgestane in de graftuin. Aan zijn eerste woorden
tot haar (“Houd mij niet vast”, “Noli me tangere”)
ontleent deze ikoon vanouds zijn naam.

Zeer gewaardeerde Vrienden van het Ikonenmuseum
U bent op de laatste bladzijde van deze prachtige Nieuwsbrief. Ik
hoop dat u met plezier de inhoud hebt gelezen en vooral bekeken.
Ik kan mij voorstellen dat u nu denkt, wat stond er ook weer
precies in. Het overkomt mij regelmatig dat ik bij het lezen van de
laatste bladzijde van de krant mij afvraag wat er ook alweer precies
in stond. Gelukkig heeft u nu een “dossiertje” in handen dat u even
kunt wegleggen en weer kunt pakken om nog eens wat artikelen
na te lezen. Als u De Nieuwsbrief even weglegt, doe dat dan op
een goed zichtbare plaats, opdat medebewoners en bezoekers het
prachtige blad ook zien. Ze worden vast nieuwsgierig. Laat deze
familie, vrienden en bekenden ook kennismaken met Ikonen en
het Ikonenmuseum. Laat ze ook weten dat we nieuwe vrienden
van harte verwelkomen met een mooi boek over Ikonen en dat
ze voor € 35,-(single pas) en €45,- (duopas) per jaar al lid zijn.
Met het geld ondersteunen ze een uniek museum in Nederland.
Daardoor blijft Oosters-Orthodoxe kunst gelukkig toegankelijk in
tijden dat het reizen naar Rusland, Griekenland en Oost-Europese
landen erg lastig is geworden. De Hanzestad Kampen biedt deze
kunst, naast heel veel andere culturele bezienswaardigheden,
gezellige terrassen en leuke winkels en restaurants.
Het aanmelden als vriend kan heel eenvoudig door de bon in deze
nieuwsbrief te kopiëren en op te sturen. Het kan ook eenvoudig
door een mailtje te sturen naar onze ledenadministratie:
hr.hooiveld@ziggo.nl.
De oproep om nieuwe leden te werven heeft enig succes gehad,
maar we gaan voor verdubbeling van het aantal vrienden, dus
houd u niet in.
Dit brengt mij op een ander onderwerp. Zoals aangegeven in
de vorige Nieuwsbrief en ook elders in deze Nieuwsbrief staat
vermeld, wordt er op zaterdag 7 november een nieuwe expositie
geopend. De opzet van deze opening zal nogal wat anders zijn
als gebruikelijk vanwege de beperkingen die gelden rondom
Covid-19.
Het bestuur van onze vereniging heeft besloten om rond de
opening van de expositie geen Algemene Ledenvergadering te
houden. Gezien de huidige beperkingen die zijn ingesteld door
de overheid is het niet goed mogelijk op 7 november, naast de

opening van de expositie, op een veilige en plezierige manier
een ledenvergadering te houden. Als de omstandigheden het
mogelijk maken willen we graag alle Vrienden uitnodigen om in
het voorjaar van 2021 naar Kampen te komen voor de Algemene
Ledenvergadering.
Omdat het op 7 november niet mogelijk is bij de opening
van de expositie van Helmantel aanwezig te zijn, biedt het
Ikonenmuseum alle Vrienden een speciaal arrangement aan. Als
Vrienden de komende maanden de expositie INSPIRATIE in het
Ikonenmuseum bezoeken, ontvangen
ze op vertoon van de Vriendenpas een
leuke verrassing.
Vriendelijke groet,
Jan Troost
Voorzitter vereniging
Vrienden van het ikonenmuseum
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