Over een stoel, een krant en een goede collega

zelf weer binnenkomen in de familie van mijn lief. Jong, argeloos en kerkelijk uit de rechterflank van de Nederlandse Hervormde Kerk. In het Gereformeerd synodale gezin van mijn
toekomstige schoonouders ging het anders toe. Koffie, cake uit de
wonderpan, ieder zette zich klaar voor het zondagmorgengesprek.
De net beluisterde preek, de landelijke politiek, het wereldgebeuren; voor mij een langzaam meegroeien en ontdekken. De bevlogen
predikant Kees Snoei deed de rest. Dit was de kerk waar ik hoorde, hier kwam ik thuis.
Het rondje zit er op, ik koers richting strategisch punt en wat zie
ik? Juist ja, een bezoeker zit op mijn stoel en nog erger hij leest in
mijn krant! Bezoekers dienen voorkomend tegemoet worden getreden, maar dit is gewoon ‘mijn stoel en mijn krant inpikken.’ Ik
snel naar collega Rob en fluister hem mijn leed toe. Hij grinnikt boven zijn vertaalwerk Russisch en zegt: ‘Hier, neem die van mij maar.’
We lezen dezelfde krant en als ik voorzichtig gluur naar de veroorzaker van mijn leed ontdek ik dat de bezoeker is opgestaan en
zich breeduit heeft neergezet op de meest heerlijke bank. Hij ligt
nog net niet languit. Hij lacht met een raar lachje boven de krant
en ogenblikkelijk weet ik dat hij bezig is het vreemde huwelijk van
Marte Röling door te spitten. Marte was gelukkig getrouwd met
ene Hans Koetsier, zag op een receptie kunstenaar Henk Jurriaans,
werd verliefd en hup veranderde van partner. Over een beschadigd mens gaat het artikel niet. Wel over het feit dat Jurriaans na
Marta er nog drie dames bij zocht. Gewoon gezellig, één man en
vier echtgenotes. De bezoeker tikt zichzelf speels op de knie en
dat gebaar stoort me. Dan staat hij op en zegt: ‘Ik zat op uw plek’,
waarop ik zeg: ‘Klopt’. ‘En ik had uw krant’, gaat hij verder waarop
ik zeg: ‘Klopt al weer’. Dan daalt hij af naar beneden, verwijtend nagestaard door de heiligen. Ik geef Rob de geleende krant terug, we
fluisteren na. Nog net zie ik hoe de echtgenote van de brute bezoeker zich langzaam losmaakt van de ikonen. Ze groet beleefd.
Heiligen staren haar liefdevol na…

door Aly Brug, vrijwilligster ikonenmuseum en columniste Christelijk Weekblad.
Zaterdagmiddag in het Ikonenmuseum Kampen.Vanuit mijn strategisch gekozen plek heb ik niet alleen zicht op meerdere zalen, maar
kan ook de bezoekers van beneden opvangen. Tussentijds lees ik de
krant. De stukjes van columnist Ephimenco doen me vaak schateren, maar even vaak ontroeren. Dit keer probeerde hij in de draaikolk van ‘Moraalridders’ te stappen. Ook nu weer was het voor de
gast naar adem happen. Knevel en Van den Brink vuurden in rap
tempo hun vragen af tot de ondervraagde als een dode vis op het
strand lag. Ephimenco vroeg zich af of dit rappe praten mogelijk
een gereformeerde ziekte is?
Ik leg de krant op de stoel en maak een rondje door de zalen, ondertussen denk ik na over die ‘gereformeerde ziekte’. Ik zie me-

Hij grinnikt boven zijn vertaalwerk Russisch… (foto Aly Brug)

Het Museum für Lackkunst in Münster (D) exposeert van
17 oktober tot en met 13 februari 2011 lakvoorwerpen uit
Palech die gemaakt zijn tussen 1923 en 1950. Het museum is op
dinsdag geopend van 12.00 – 20.00 uur, op woensdag tot en met
zondag van 12.00 – 18.00 uur en is gevestigd aan de Linthorststrasse 26 in Münster.
Zie ook: www.museum-fuer-lackkunst.de

In de zomer werden we verblijd met enige tientallen ikonenboeken en talloze publicaties en knipsels over ikonen uit een nalatenschap. Gezien de wijze waarop de collectie is gedocumenteerd en gerubriceerd, moet de collectie hebben toebehoord aan
een groot ikonenliefhebber.
De collectie vormt een welkome aanvulling voor onze in opbouw zijnde bibliotheek. Dank aan de nabestaanden dat zij deze
collectie aan ons museum schonken!

In het kader van het ‘culturele hoofdstad RUHR.2010’ jaar,
organiseert het Ikonen-Museum Recklinghausen van 12 december 2010 tot 6 februari 2011 de tentoonstelling ‘MYTHOS PALECH, Ikonen und Lackminiaturen’. In het middelpunt staat het
driehonderd kilometer noordoostelijk van Moskou gelegen schildersdorp Palech. Met de naam Palech verbinden kunstliefhebbers
twee speciale kunststromingen/kunstuitingen: uitzonderlijk fijngeschilderde ikonen en van papier-maché vervaardigde lakminiaturen met eveneens zeer fijngeschilderde afbeeldingen. De geëxposeerde ikonen en lakminiaturen zijn afkomstig uit de collecties
van het Ikonen-Museum Recklinghausen en van met name Italiaanse bruikleengevers. Behalve oude stukken zijn op de expositie ook ikonen en lakvoorwerpen te zien die in de laatste twintig
jaar in Palech zijn gemaakt.
De tentoonstelling is te zien in de Kunsthalle Recklinghausen,
Grosse-Perdekamp-Strasse 25-27 (t.o. het hoofdstation),
Recklinghausen.
Openingstijden: dagelijks van 11.00 – 18.00 uur en op woensdag
van 11.00 – 20.00 uur. Op 24 en 31 december sluit de kunsthal
om 14.00 uur.
Zie ook: www.kunst-in-recklinghausen.de
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Nota bene: het Ikonen-Museum Recklinghausen is vanaf
4 oktober 2010 tot begin 2012 gesloten in verband met een
verbouwing.

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 0383858483. 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.

Kerstkaarten
In het Ikonenmuseum zijn prachtige kerstkaarten te koop
met afbeeldingen van de mooiste ikonen!

Ook brengen de groepjes een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling, die vooral bij de begeleiders van de jongeren erg in de
smaak valt.
Het was een interessante avond en we zijn iets meer te weten
gekomen over deze bijzondere kunst.

Nieuwsbrief

Ook dank aan nog twee gulle gevers die enige ikonenboeken
voor onze bibliotheek bij de balie achterlieten. Ook met dergelijke kleine schenkingen zijn we blij!

Van 8 februari 2011 tot en met 11 mei 2012 is in Museum
Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling ‘Macedonië’ te
zien. Deze tentoonstelling toont bijzondere kunstschatten uit dit
land, waaronder waardevolle ikonen, liturgische voorwerpen en
handschriften.
Zie ook: www.catharijneconvent.nl

Door Desirée van Dijk
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Boekenschenkingen

Deze column verscheen eerder in het Christelijk Weekblad.

Bezoek jongeren“Vormen … en dan?!”
Vrijdagavond 7 mei 2010, 19.00 uur:
de avond van de groep van de katholieke jongerengroep “Vormen
… en dan?!” start zoals gewoonlijk op de zolder van parochiecentrum Het Klooster naast de Buitenkerk (in Kampen). We ‘overvallen’ de jeugd met de mededeling dat we naar een museum gaan
in Kampen. Oh jee. een museum….dat klinkt voor jeugd tussen
13 en 17 niet als de meest aantrekkelijk plaats om je vrijdagavond
door te brengen…
Maar vol goede moed fietst de groep mee naar het Ikonenmuseum en de avond blijkt reuze mee te vallen!
Drie enthousiaste jonge dames (vrijwillig of stagiair) verdelen de
groep in drieën en na een filmpje met meer informatie over het
museum gaat de jeugd het mooie gebouw in. Ze luisteren aandachtig en hebben vaak verrassende vragen over de ikonen die ze
tegenkomen.

Nieuws uit andere musea

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.

Rectificatie
In nieuwsbrief nr. 9, maart 2010 zijn op pagina 6 de voorletters
van de heer L.N. Marlet abusievelijk verwisseld.
Hiervoor onze verontschuldigingen.

Adres van het Ikonenmuseum
Buiten Nieuwstraat 2, 8261 AV Kampen.
Telefoon: 038-3858483.
E-mail: info@alexanderstichting.nl
Website: www.ikonenmuseumkampen.nl

Oproep
Wij werken aan het opzetten van een digitaal adressenbestand. Wilt u de Nieuwsbrief ook digitaal ontvangen? Geeft u
dan uw e-mail adres aan ons door.

Ontwerp en drukwerkbegeleiding
Studio-88, Kampen; www.studio-88.nl
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Joris met de draak
Detail uit een drieluik
Ethiopië
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Tentoonstelling‘Ethiopische Ikonen, kleurrijke parels’

De Russisch-orthodoxe kerk in Bad Ems

Opmaat naar het jubileumjaar 2011
Begin dit jaar ontving ons museum een schenking van een collectie
Ethiopische ikonen, kruizen en perkamenten gebedsrollen.
De collectie is afkomstig uit een nalatenschap en is aanvaard nadat
herkomst, authenticiteit en datering van de ikonen zorgvuldig zijn
nagegaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat de ikonen tussen 1910
en 1950 zijn geschilderd op 19de eeuwse panelen.Van de perkamenten is vastgesteld dat zij rond 1950 zijn vervaardigd.

(vervolg)
door H. Keppel, voorzitter Vereniging ‘Vrienden van het Ikonenmuseum’

De ikonostase verdeelt en verbindt tegelijk de gemeenteruimte
en de altaarruimte. De ikonostase volgt in alle orthodoxe kerken
dezelfde basisstijl.
In het midden bevindt zich de “koninklijke deur”. Door deze
deur komt Christus, de “Koning der Koningen”. De Heer komt
tijdens de liturgie symbolisch door het Woord van het Evangelie
want alleen door het Evangelie kan men in het Rijk Gods komen
en mede ook door de gaven van de heilige Communie. Daarom
vindt men op de middelste deuren meestal de voorstelling van
de evangelisten of een voorstelling van de verkondiging aan de
allerheiligste moeder Gods, altijd maagd.

De collectie ikonen bestaat uit een ikoon van de Moeder Gods,
zes drieluiken van de Moeder Gods en een drieluik met ruiterheiligen. Ook een staand kruis met acht deurtjes, waarachter zestien miniatuurafbeeldingen maakt deel uit van de collectie (zie foto).
Deze afbeeldingen worden afgedekt met luikjes die aan de binnenzijde zijn beschilderd. Op de buitenzijde zijn de luikjes versierd met
houtsnijwerk.
De schenking is een prachtige aanvulling op de museumcollectie,
reden om de collectie op korte termijn te exposeren. Aangevuld
met ikonen en religieuze- en cultuurobjecten uit verschillende privé-collecties is dan ook vanaf vrijdag 8 oktober tot en met zaterdag
29 januari 2011 de tentoonstelling ‘Ethiopische Ikonen, kleurrijke
parels’ op de bovenverdieping van het museum te zien.

Met het oog op de toekomstplannen van het museum is er een
Projectplan opgesteld en is er een Comité van Aanbeveling in het
leven geroepen onder voorzitterschap van mevrouw Mr. Winnie Sorgdrager, v.m. minister van Justitie en voorzitter van de Raad
voor Cultuur.

Museumnieuws in het kort
De ‘verruiming openingstijden’ met de dinsdagmiddag is een succes.
Begin dit jaar ingezet als ‘proef’ heeft deze verruiming inmiddels het
predikaat ‘definitief’ gekregen.
In de aanloop naar het jubileumjaar wordt een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Een werkgroep heeft doorvoor opdracht gekregen van het
bestuur van de Alexander Stichting.
Door een studente van de Radboud Universiteit Nijmegen is in het
kader van een stageopdracht een volledig nieuw educatiepakket
uitgewerkt voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.
Het pakket is te downloaden van onze website en daardoor zeer
toegankelijk. Een paar basisschoolleerlingen hebben het conceptpakket ‘uitgeprobeerd’, ze waren enthousiast. We hopen weer veel
scholen te mogen verwelkomen, die zich aan de hand van het pakket gaan verdiepen in ikonen.
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Diaken Michaël Bakker, diaken in de Russisch-orthodoxe kerk in
Amsterdam, zegt in de NCRV-gids van april 2010:

In de vorige uitgave van onze Nieuwsbrief bespraken we de
geschiedenis van de bovengenoemde kerk. In deze uitgave
zullen we u, zoals beloofd, iets van de ikonostase in die kerk
van de Heilige Alexandra vertellen.

De ikonen hadden enige restauraties nodig die op kosten van de
‘Vrienden van het Ikonenmuseum Kampen’ konden worden uitgevoerd. Het museum is de Vereniging Vrienden daarvoor veel dank
verschuldigd.

De ‘blikvanger’ van de tentoonstelling ziet u op de voorzijde van
deze Nieuwsbrief: Joris met de draak, een kleurrijk detail uit een
drieluik.
De tentoonstelling vormt de opmaat naar ons jubileumjaar 2011
waarin wij ons vijfjarig bestaan willen vieren met een bijzondere expositie waarin wij samenwerken met het Staatshistorisch museum
in Moskou.

Russisch-orthodoxe kerk Amsterdam

Het bestuur van de Alexander Stichting heeft een commissie
ingesteld die ikonen die als schenking aan het museum worden
aangeboden, zal beoordelen. Aan de hand van het advies dat de
commissie uitbrengt zal het bestuur uiteindelijk beslissen of het
stuk wordt geaccepteerd, dit laatste nadat herkomst, authenticiteit
en datering zorgvuldig is nagegaan.
Voor de tentoonstelling ‘hedendaagse ikonen van Wasili Wasin’
was veel belangstelling. Gasten waren verrast door de eigen stijl en
moderne uitstraling waarin de kunstenaar zijn ikonen vormgeeft.
IJsseloever Notarissen passeert dit jaar de schenkingsaktes voor
het museum ‘om niet’. Dit geldt ook voor eventuele bijbehorende
lijfrenteclausules. Namens schenkers en museum: dank daarvoor!

ser kathedraal in Moskou en de machtige Iaak kathedraal in SintPetersburg voorzien van de beschilderingen.
Gedurende de zomermaanden die hij in Duitsland doorbracht
schilderde hij de ikonostasen van de Russische kerken in Wiesbaden en in het Slot van Remplin. De ikonostase van dit slot
bevindt zich sinds 1935 in de Russische kerk van de Opstanding
van Christus in Brussel.
De door Neff geschilderde ikonen stemmen niet overeen met
de Russische ikonografie met haar strenge Byzantijnse belijning
maar zijn, in overeenstemming met de smaak van de 19e eeuw, in
een westelijke Italiaans beïnvloede stijl geschilderd. Deze stijl is in
de 19e eeuw in veel Russische kerken toegepast, vooral in WestEuropa.
Deze stijl is niet typisch voor de Russische ikonen. Ze is echter
een belangrijk getuigenis van de “verwesterlijking” van de Russische religieuze kunst van de 19e eeuw. In Neff vindt men zonder
twijfel een belangrijke representant van deze kerkschilders.
Nadat de communistische machthebbers in Rusland alle 19e
eeuwse kerken vernietigd hadden is deze stijl van schilderen in
de ikonostase in Bad Ems een zeldzaam en voor de kunstgeschiedenis waardevol monument omdat deze schildertraditie nauwelijks 100 jaar geduurd heeft.
De beide zijpanelen van de ikonostase zijn eveneens door
Schrader gemaakt en de voorstellingen door Neff geschilderd.

Boven de Koningsdeur bevinden zich bij vele ikonostasen hetzij
een ikoon met de afbeelding van het Mandelion of een voorstelling van het Avondmaal.
Links van de middelste deur bevindt zich altijd de ikoon van de
Moeder Gods met het Christuskind als symbool voor de vleeswording Gods. Rechts van de middelste deur de ikoon van de
Heer Jezus Christus. Rechts van deze beide hoofdikonen bevinden zich nog weer twee deuren waardoor de altaardienaars gaan.
In de regel worden op deze deuren de Aartsengelen afgebeeld.
Naast de rechter deur is altijd de ikoon van de kerkpatroon geplaatst, naast de linker meestal een ikoon van Johannes de Doper,
de Voorloper van de Heer.
Al naar gelang de grootte en hoogte van de kerk wordt de ikonostase naar beide zijden en naar boven met andere rijen ikonen
vergroot waarbij afbeeldingen van de Moeder Gods en van de
apostelen of heiligen worden gekozen.

Op de afbeelding die zich links van de ikonostase bevindt worden de heiligen uit de vroege geschiedenis van de Russisch
Orthodoxe Kerk voorgesteld: de Heilige Nicolaas, de Heilige
grootvorstin Olga, de Heilige Keizer Constantijn de Grote,
en de apostel Paulus.
Op de ikonen rechts van de ikonostase zien we de afbeelding van
de kerkpatrones, de Heilige Martelares Alexandra en van de Heilige Alexander Nevski.
Naast de altaarruimte bevindt zich de ruimte voor de koorleden
die eveneens van de ruimte voor de gemeente gescheiden is. Het
koor is in iedere orthodoxe kerk een onmisbaar element van de
liturgie omdat men tijdens de godsdienstoefening geen instrumenten gebruikt. Naar orthodoxe traditie is alleen de “menselijke stem waardig God te prijzen”.
In de koorruimte alsook aan de zijmuren van de kerk hangen talrijke “typisch” Russische ikonen; geschenken van gelovigen en gemeenteleden. Ook een geschenk aan de kerk, is het schilderij van
de Opstanding van Christus. Het hangt in de altaarruimte.

De in Barokke stijl uitgevoerde en rijk vergulde ikonostase werd
door de keizerlijke Russische hofmeubelmaker Schrader uit
Sint-Petersburg gemaakt.
De ikonen in westers-italiaanse stijl werden door de bekende
schilder van kerkelijke schilderingen, Karl T. von Neff geschilderd.
In Rusland heeft Neff met zijn leerlingen o.a. de Christus Verlos-
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Iconen zijn vensters op de eeuwigheid, zegt Bakker. Er staan
meestal heiligen op, of Jezus. “Ze beelden de mens af in zijn diepste schoonheid, als drager van het beeld Gods. Een icoon is geen
foto, geen realistische representatie. Er is sprake van omgekeerd
perspectief, er klopt geen bal van. Nee, een icoon is juist een diepe representatie van de werkelijke mens:’
De ogenschijnlijk simpele manier waarop iconen zijn geschilderd,
onderstreept volgens Bakker ook het ‘kinderlijke’ in het orthodoxe geloof. “Ik ben net begonnen om mijn dochter Eva van drie
te vertellen over Adam en Eva. Zij vraagt zich heus niet af: sprak
de slang wel echt? Nee, zo’n kind snapt de diepere spirituele betekenis wel, daar gaat ze niet pietluttig over doen:’

Vader Kallinikos

‘Father Kallinikos’ is een beroemde ikonenschilder op Cyprus.
In 2001 werd hij geïnterviewd door Ammar Bagadi in zijn atelier
in de buurt van het Stavrovouni Klooster (Larnaka).
Ammar: Wanneer begon u ikonen te schilderen?
Kallinikos: Ik schilder sinds 1941, dus nu al 60 jaar. Ik ben geboren
in 1920.
Ammar: In welke stijl schildert u?
Kallinikos: In de Byzantijnse stijl.
Ammar: Waarom houdt u zo van ikonen schilderen?
Kallinikos: Ik ben een combinatie van een priester en een kunstenaar en ikonen schilderen geeft aan beide eigenschappen op hetzelfde moment voldoening.
Ammar: Welke zijn uw favoriete heiligen om te schilderen?
Kallinikos: Tegenwoordig Jezus en Maria.
Ammar: Wat symboliseert ikonen schilderen?
Kallinikos:Voor mij symboliseert het de liefde van God.
Ammar: Bent u ook buiten Cyprus bekend?
Kallinikos: Ja, Ik heb in Duitsland en enkele andere landen tentoonstellingen gehad.
Uit Sun Times, sept. 2001

Russische overheid

“De Russische overheid geeft bezittingen terug aan de RussischOrthodoxe Kerk en andere religieuze organisaties. Wetenschappers vrezen schimmels, roetschade en dieven.”
Zo kopte het dagblad Trouw in haar editie van 02-04-2010.
Twaalfduizend objecten, ook vele ikonen, komen voor de overdracht in aanmerking. De kerken noch de musea zijn daar echter
klaar voor. Gevolg: zij dreigen verloren te gaan of beschadigd te
raken. Bovendien zullen er vele gestolen worden, want vooral in
de provincie worden geregeld kerken beroofd. Ideale plek voor
de overdracht is een kerk in de buurt van een museum zodat de
kerk en het museum wederzijds gebruik kunnen maken van
elkaars expertise. Een mooi voorbeeld daarvan is de Nicolaaskerk naast de Tretjakovgalerij in Moskou, waar men o.a. de 12e
eeuwse ikoon van de Moeder Gods van Vladimir kan bewonderen. De priester, vader Nikolaj Sokolov, is tegelijkertijd in dienst
bij het museum.

Vacatures

In de ledenvergadering van afgelopen februari is het rooster van aftreden van bestuursleden van onze vereniging ter
sprake geweest. Leden van het eerstbenoemde bestuur
(8 februari 2006) hebben hun zittingsperiode van 3 jaar
verlengd met één of meerdere jaren, zodat er niet een
geheel nieuw bestuur behoeft aan te treden. Het bestuur
bestaat momenteel uit 7 personen. Nu is het moment van
aftreden van 3 bestuursleden gekomen. Daarom zoekt het
bestuur van de vereniging Vrienden van het Ikonenmuseum
kandidaten voor de functie van:

Penningmeester m/v

Taken van de penningmeester zijn o.a.:
- de kas van de Vereniging beheren
- ledenadministratie bijhouden
- financieel jaarverslag samenstellen

Secretaris m/v

Taken van de secretaris zijn o.a.:
- interne en externe correspondentie verzorgen
- agenda en verslag vergaderingen verzorgen
- Nieuwsbrieven verzenden
- Lid m/v
- denkt / werkt mee in het bestuur op diverse onderdelen
			
Wilt u actief meedenken en meewerken in onze vereniging
en beschikt u over enige vrije tijd, meldt u dan aan om het
bestuurswerk voort te zetten. Wij zien uw reactie graag
voor 1 december 2010 tegemoet. Adressen vindt u in het
colofon van dit nummer. Uiteraard zijn wij graag bereid u
nader te informeren over de functies.
In de jaarvergadering van januari 2011 hopen wij nieuwe
bestuursleden te kunnen benoemen.
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