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Inspiratie in het Ikonenmuseum

door Liesbeth van Es

De exposities in het Ikonenmuseum Kampen stonden in 2021 in het teken 
van verbinding en samenwerking. Op 7 november 2020 zou de expositie 
Inspiratie - een ontmoeting tussen de collectie Helmantel en ikonen fees-
telijk geopend worden, ware het niet dat corona roet in het eten gooide. 
Na twee weken konden de deuren dan toch open. Helaas was dat maar van 
korte duur, want drie weken later moest het museum dicht voor langere 
tijd. Het zal dan ook niemand verbazen dat medewerkers en vrijwilligers 
van het Ikonenmuseum zeer verheugd waren dat de expositie verlengd 
kon worden. Uiteindelijk hebben de bezoekers tot eind oktober 2021 kun-
nen genieten van schilderijen van Henk Helmantel, middeleeuwse beel-
den en ikonen. 

Museum Helmantel
De expositie was de derde in de samenwerking tussen het Ikonenmuseum 
en Museum Helmantel. In eerdere exposities werd de nadruk gelegd op de 
kerkinterieurs en op de middeleeuwse beelden uit de collectie Helmantel. 
Dit keer werd gekozen voor een thematische, associatieve aanpak, waarbij 
iedere zaal van de bovenverdieping van het museum een eigen thema en 
verbinding kreeg.
Zoals Henk Helmantel zelf schrijft in het boek Museum Helmantel, Schoonheid 
en traditie 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 Museum Helmantel, gevestigd in De Weem (pastorie) van 
het Groningse Westeremden, een bijzondere collectie middeleeuwse sculp-
turen, meubels en gebruiksvoorwerpen bijeengebracht.  

Compositie
Een aantal van deze objecten werd in het Ikonenmuseum gecombineerd 
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met schilderijen van Henk Helmantel en ikonen. Maar zoals ook niets op 
zijn schilderijen aan het toeval wordt overgelaten, zo werden ook de voor-
werpen op de tentoonstelling zorgvuldig gearrangeerd. Net als op een stil-
leven is er altijd een reden, een schilderkunstig verhaal om een bepaalde 
combinatie van objecten samen te stellen. Soms had het te maken met een 
eigenschap van het object, bijvoorbeeld in de textuur. Andere thema’s wa-
ren gerelateerd aan het geloof, dat zo’n wezenlijk onderdeel is van het leven 
en werk van Helmantel.
De eerste zaal van de expositie kreeg het thema Compositie. Soms bestaan 
deze composities uit meerdere objecten van dezelfde soort, bijvoorbeeld 
kweeperen of kastanjes. Op andere schilderijen is een allegaartje van uiteen-
lopende voorwerpen te zien, dat toch een eenheid vormt op het paneel. Een 
voorbeeld hiervan is het stilleven met de rode tas. Daar zit een mooi verhaal 
achter. Henk was een keer in Amersfoort om een schilderij te brengen. Hij 
had ook nog wat spullen bij zich en vroeg of de eigenaresse misschien een 
tas voor hem had. Eentje die ze niet meer terug hoefde. Toen Henk de rode 
tas zag, wist hij dat hij die moest hebben. Mevrouw trok haar wenkbrauwen 
op, wat zag de schilder in dat vod? Maar Henk vond het een prachtig rood 
element voor een stilleven. Wat er op een stilleven komt, wordt namelijk 
ook in hoge mate bepaald door het esthetische element. 

Foto van de expositie Inspiratie. Foto Jan Amse.
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Midpinksteren
De ikonen in de expositie waren niet alleen afkomstig uit de collectie van 
het Ikonenmuseum. Een aantal kwam uit de collectie Helmantel, alhoewel 
de aandacht van Henk en Babs Helmantel voor ikonen veel later is ontstaan 
dan die voor de beeldende kunst, de klassieke muziek en de bouwkunst. 
Ze maakten er kennis mee tijdens het bezoek aan de grote kunstbeurzen 
in Nederland, waar ze regelmatig specialisten spraken. Inmiddels omvat de 
collectie Helmantel een bescheiden, maar voor de schilder en zijn vrouw we-
zenlijk aantal ikonen. Ze zijn volgens Helmantel van een zodanige schoon-
heid en zeggingskracht dat je er moeilijk aan voorbij kunt lopen. 
Zoals voor velen al bekend, gebruikt Helmantel als inspiratie voor zijn schil-
derijen ook objecten uit de eigen collectie. Een bijzonder voorbeeld is de 
(onderkant van de) ikoon op dit stilleven. Beide objecten waren te zien op de 
tentoonstelling. De ikoon kent een zeldzaam thema: Midpinksteren. In de 
meeste westers christelijke kerken wordt het feest van Midpinksteren niet 
meer gevierd. In de Byzantijnse liturgie heeft het nog wel een plaats. Het is 
een feest van zeven dagen dat begint op de dag tussen Paaszondag en Eer-
ste Pinksterdag. Op het feest staat het optreden van Christus in de tempel 
centraal. In de liturgie wordt de tekst van het optreden van de volwassen 

Stilleven met rode tas, 1998, 122 x 180 centimeter, olieverf op paneel. Collectie Museum Helmantel; foto Art Revisited.

2202495_0369_deel01_KA2022.indd   382202495_0369_deel01_KA2022.indd   38 10-06-2022   13:1210-06-2022   13:12



    

  

   

- 

    

   

    

39

Christus in de tempel tijdens het Loofhuttenfeest gelezen (Johannes 7). De 
iconografie van Midpinksteren is echter gebaseerd op het verhaal van de 
twaalfjarige Jezus in de tempel (Lucas 2). Op de ikoon zien de we de jonge 
Christus te midden van de schriftgeleerden. 
De verwijzing naar de ikoon is subtiel op het schilderij. Wie alleen het schil-
derij ziet, kan zich moeilijk voorstellen wat het thema van de ikoon is. Pas 
als beide objecten naast elkaar hangen is het totale plaatje zichtbaar. Hel-
mantel schildert maar een klein gedeelte van de ikoon omdat het een ver-
wijzing naar de ikoon is. Het is niet de ikoon zelf. 

Architectuur
De tentoonstelling eindigde met grote kerkinterieurs en ikonen waarop ar-
chitectuur een bijzondere rol speelt. Over architectuur in de schilderijen 
van Henk Helmantel hoeft eigenlijk niet veel te worden gezegd. Iedereen 
kent de verstilde kerkinterieurs, waarin licht en bezinning essentieel zijn. 
Hij toont lang niet altijd de kerk in al zijn pracht en glorie, vaak kiest hij 
voor een hoekje dat door de meeste mensen over het hoofd wordt gezien. De 
kerkinterieurs van Helmantel laten niet alleen religieus erfgoed zien, maar 

Stilleven met icoon, 2015, 54 x 44 centimeter, olieverf op 
paneel. Privécollectie; foto Art Revisited.

Midpinksteren, Griekenland, 18de eeuw, 32 x 27,5 centime
ter, eitempera op gesso op hout. Collectie Museum Helmantel; 
foto Art Revisited.
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zijn door het weglaten of toevoegen van objecten zelf ook te beschouwen als 
Nederlands religieus erfgoed, in de lijn van 17de-eeuwse schilders als Pieter 
Saenredam en Gerard Houckgeest.
Dat de manier van het weergeven van een monumentale kerk bijzonder is 
bij de kerkinterieurs van Helmantel is goed te zien bij het schilderij van de 
Dom van Speyer. Wie door een eeuwenoude monumentale kerk loopt, voelt 
de sfeer van de kerk om zich heen. De kerk is overal: boven en naast de be-
zoeker. Niet alles is in een oogopslag te zien, maar men voelt dat hij of zij in 
een magistraal gebouw loopt. Zo is ook dit schilderij. Er is maar een klein 
gedeelte te zien, maar juist in dat kleine gedeelte is de sfeer van dit oude 
gebouw gevangen. De immense akoestiek is te horen, de oude stenen zijn te 
ruiken. Men kan als het ware verder kijken dan het schilderij. 
Gebouwen op ikonen lijken in eerste instantie vooral bedoeld als achter-
grond, om aan te geven waar het tafereel zich afspeelt. De architectuur op 
de ikoon van de Geboorte van de Moeder Gods is het waard om extra goed 

Geboorte van de Moeder 
Gods, Rusland, circa 1800, 
34 x 29,5 centimeter, 
eitempera op gesso op 
hout. Collectie Ikonen
museum Kampen.
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bekeken te worden. Het huis van Joachim en Anna lijkt een bijna Escheri-
aans gebouw dat doorloopt in de stadsmuur en de poort van Jeruzalem. 
Alle gebeurtenissen worden als het ware door het huis omlijst. Centraal op 
de ikoon is Anna afgebeeld, de moeder van Maria, die in haar kraambed 
ligt. Dienstmeisjes brengen haar eten. Boven in de ikoon is het verhaal van 
Joachim en Anna te zien. Ze waren al oud en konden geen kinderen krijgen, 
totdat ze op een dag van een engel te horen kregen dat ze naar de Gouden 
Poort in Jeruzalem moesten gaan. Een poort waardoor normaal alleen de 
vorsten naar binnen kwamen. De kus die ze elkaar gaven onder de poort was 
de bezegeling op de conceptie.  

Samenwerking en verbinding
Hoewel de expositie een lange tijd gesloten bleef, hebben uiteindelijk toch 
veel bezoekers de objecten kunnen zien. De reacties waren zeer positief. 
Dankzij subsidies van onder meer het Kamper Cultuurfonds, het Prins 

Foto van de expositie Nou
veau Riza. Foto: collectie 
Ikonenmuseum.
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Bernhard Cultuurfonds Overijssel, Kickstart Cultuurfonds en het Mondri-
aanfonds is er een tweetal films opgenomen voor jongeren en volwassenen, 
waarin de kijker meegenomen wordt langs een aantal objecten waarover 
wordt verteld door de conservator en door Henk Helmantel. Deze films zijn 
nog via de website van het museum te bekijken. Daarnaast is dankzij de 
Stichting Vrienden van het Ikonenmuseum een glossy uitgegeven met arti-
kelen en columns van gastschrijvers.
Maar Henk Helmantel was niet de enige hedendaagse kunstenaar van wie 
in 2021 werk hing in het Ikonenmuseum. Dat in het Stedelijk Museum Kam-
pen een grote tentoonstelling van de Haagse kunstenares Christie van der 
Haak te zien was, zal niemand in Kampen zijn ontgaan. Maar in het Iko-
nenmuseum was ook werk van haar te bewonderen. In de minitentoonstel-
ling Nouveau Riza maakte de bezoeker kennis met de fraaie decoratie die 
soms aan ikonen wordt toegevoegd. Complexe patronen in zilver en brons 
en felle kleuren email uit de 19de eeuw gingen de verbinding aan met de 
hedendaagse kunst van Christie van der Haak. Ikonen waren overigens niet 
nieuw voor Van der Haak, ze laat zich er graag door inspireren. De patronen 
in deze expositie werden speciaal voor de ikonen ontworpen en maken ze 
bijna driedimensionaal.
Veel inspiratie en samenwerking in het Ikonenmuseum dus. En ook voor 
de toekomst zijn er kunstenaars, instellingen en buitenlandse musea be-
naderd voor nieuwe exposities. Zo staan er samenwerkingen op de agenda 
met de hedendaagse fotograaf Sabrina van den Heuvel, het Cibap Zwolle, de 
Protestantse Geestelijke Verzorging van de Nederlandse krijgsmacht en de 
ikonenmusea uit Recklinghausen en Frankfurt.
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