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HEILIGE GREGORIUS DE PALAMAS

Kerkvader van Tessalonici. Verdediger van het Goddelijk Licht
Eitempera op houten paneel, 22 x 26 cm  |  Bladgoud op nimbus en schelpgoud op kleding en boek 

i.o.v. en i.b.v. Henk en Thea Bakker 
Oktober 2010 Usquert en Denekamp

amen zochten we deze afbeelding uit, in de veron-
derstelling dat het de Heilige Nicolaas was. Henk 

beschikt over enige kennis van het Kerkslavisch en de 
tekst op de oude afbeelding was slecht te lezen. Ik begin 
enthousiast met de schilderwerkzaamheden. Tijdens de 
schilderweek in Denekamp wil ik hem graag voltooien. 
Helaas blijkt dat ik helemaal geen Nicolaas zit te schilde-
ren! Verwarring dus. Welk een verrassing heeft Sint Nico-
laas voor ons? ‘Het is een vreemdling zeker...’. 

Na een zoektocht met onder andere hulp van Wim Ver-
meulen, een steunpilaar van de stichting Vera Eikon, in 
boeken en op internet blijken we te maken te hebben met 
de Hl. Gregorius de Palamas. Ik besluit de icoon gewoon 
af te schilderen en voel me er na omschakeling ook goed 
bij. Ik leer hier ook van om niet blind te varen op veron-
derstelde talenkennis van anderen. Na voltooiing kwam 
collega Tonny (Russische van geboorte) kijken en ze riep: 
‘Oh, je hebt tsaar Nikolaj geschilderd!’. Bleek hij daar na 
vergelijk echt op te lijken! Zijn we toch weer terug bij ’n 
Nicolaas! Hilarisch proces. Henk is er heel blij mee, met 
Nicolaas of Gregorius.

S Ik leer nog beter kijken naar bestaande afbeeldingen,
Hl. Nicolaas heeft een heel andere, karakteristieke haar- 
en baarddracht dan Hl. Gregorius. Bij de traditionele ico-
nen gelden vele vaste regels wat betreft kleding, kleuren, 
haardracht en andere symbolen. Je mag niet zo maar iets 
veranderen of toevoegen, pas als je weet waar het echt 
over gaat, mag je eventueel een correctie toepassen. Want 
in de loop der eeuwen is er wel wat verworden door het 
onbegrepen of onzorgvuldig kopiëren.

MOEDER GODS VAN KORSUN

Moeder Gods van de Tederheid, of Elieusa
Eitempera op houten paneel | Bladgoud op nimbus en kleding, 20 x 24 cm | i.b.v. Marcel van den Bongart

Oktober / November 2010 Denekamp

orsun is een havenstad ten noorden van de Zwarte 
Zee in Zuid Rusland. De oudst bekende iconen 

kwamen in de derde of vierde eeuw vanuit het Byzantijn-
se Rijk over de Zwarte Zee naar het noorden in Korsun 
aan. Deze afbeelding is een kopie van een van deze oudste 
iconen die van daaruit verspreid werden. Bij deze icoon 
leerde ik weer veel in technisch opzicht. Nuances in ei-
emulsievervaardiging, andere goudversieringstechnieken, 
reliëf aanbrengen vóór het opbrengen van het goud.
Moeder Maria wist welke zware taak haar Kind te wach-
ten stond, ze lijkt hem nog even bij zich te willen houden 
en hem te beschermen voor wat komen gaat. Maar met 
zijn handje maakt hij duidelijk wie hij is. De stand van 
de vingers van het rechterhandje van het Jezuskind be-
tekenen: de pink rechtop: I (Jezus) dan de duim naar de 
ringvinger: C (Christus) en de wijsvinger gekruist met de 
middelvinger, X Christus.
In het Grieks staat IC voor IHCOUC (Jezus) en XC  voor 
XPITOC (Christus).

De afbeelding van deze icoon is gebruikt op de affiche 
voor de tentoonstelling die ik had bij Ontwerpstudio For-
menzo in Groningen in december 2010 en januari 2011. 
Tijdens die tentoonstelling zag Marcel deze icoon. 

K Hij was er direct van onder de indruk. Hij overwoog deze 
te kopen. Maar hij vond haar toch te duur.

Een half jaar later belde hij op met de vraag of de icoon er 
nog was. En of hij er nog eens naar mocht komen kijken. 
En ja, de icoon had nog de zelfde aantrekkingskracht op 
hem. En hij wilde haar kopen. We spraken af, dat hij ne-
gen maanden steeds een deel van het geld zou overmaken. 
Bij zijn vertrek zei ik: ‘Vanaf nu ben je in afwachting van 
Moeder en Kind’. Dat vond hij zo leuk, dat hij dat bij 
elke bankbetaling vermeldde.
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Het jaar waarin ik dacht dat het schilderavontuur 
voorbij was, maar  niets is minder waar, 

want ik schilderde daarna:

HEILIGE ROMANOS MELODOS

APOSTEL JOHANNES

AARTSENGEL MICHAËL III

MOEDER GODS VAN ALTIJD DURENDE BIJSTAND

AARTSENGEL ZADKIËL

HEILIGE ANSELMUS

SINT BACCHUS EN SINT SERGIUS

iermee lijkt een einde gekomen aan dit hoofdstuk 
van mijn leven. Heel abrupt, net zoals het begon 

ruim vijf jaar geleden. Maar niets is minder waar! Na een 
lange stille periode van acht maanden volgt op 6 mei 2012 
een tentoonstelling van mijn iconen in de Petruskerk in 
Pieterburen, waar Marlies de Waard met haar krachtige 
altstem liederen zingt die ze speciaal bij enkele iconen 
heeft uitgezocht. Ze wordt begeleid door organist/pianist. 
Ik licht de iconen en facetten van het vervaardigen mon-
deling toe. Dit concert is georganiseerd door de Stich-
ting Oude Groninger Kerken. Een verrassende wending 
in mijn leven, zo naar buiten te treden. Nog onwennig, 
maar het lijkt vatbaar voor een vervolg. Daarna volgt de 
Manifestatie van Monumentaal Usquert. Met op twee 
dagen meer dan 400 bezoekers in mijn open atelier. 

Door dit alles kreeg ik meer energie om voortvarend te 
starten met het restaureren en afwerken van diverse ico-
nen, die daarna weer naar hun rechtmatige eigenaar, 
Eeuwe Zijlstra, gaan. Ik verlang ernaar om weer een nieu-
we icoon te schilderen. Half juni begint de schilderweek 
in het klooster te Denekamp, maar ik voel geen binding 
met het vooraf aangeboden onderwerp, een icoon van 
Boris en Gleb (twee Russische martelaren). Dus vraag ik 

H mij af wat ik daar dan zal schilderen?
Tijdens de meditatie laat ik weten dat ik beschikbaar ben, 
maar dat ik dan wel moet weten welke iconen geschilderd 
willen worden. Ik zak een beetje weg in een bijna-slaap, 
maar plotseling ontwaak ik met twee ideeën tegelijk. Een 
beeld van Romanos de zoete zanger en Apostel Johannes 
in stilzwijgen. En wat mooi is: ik krijg meteen de nodige 
energie en daadkracht er bij! Die ontbrak de hele winter. 
Ik ga meteen op zoek naar een afbeelding van beide on-
derwerpen. Heb ik zelf in huis, heerlijk al die boeken! En 
ik begin heel gelukkig meteen met de werktekeningen en 
het opzetten van de planken. Wat een zegen dat ik alle 
materialen in huis heb. 

Waarom toch twee tegelijk? Van Elisabeth Tangel mocht 
dat nooit. Maar dit zal zich toch niet zomaar voordoen?

VA N  B I N N E N  N A A R  B U I T E N
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e vierde aartsengel in mijn serie op dit formaat. 
Na Metatron, Rafaël en Sitaël diende Zadkiël zich 

aan. Ik lees alles wat ik erover kan vinden, en tijdens het 
schilderen krijg ik meer ingevingen. Kan ik meer verban-
den leggen. Ook van deze icoon heb ik geen voorbeeld, 
maar ik word wel geïnspireerd door de afbeeldingen van 
Ambika Wauters. Dus ‘moet’ ik vaak stilzitten om de vol-
gende stap duidelijk te laten worden. Wat een leuk pro-
ces. Ik vind Zadkiël een vrouwelijke energie hebben. En 
dat klopt wel met het principe van Moeder, Matre, Ma-
terie, die nodig is om een schepping in de wereld te zet-
ten. Deze engel staat met een witte duif op de hand mooi 
rechtop. Zadkiël bewaakt de Goddelijke structuren in de 
schepping, op alle niveaus. 
Zo ontstaat het idee om een hele vage structuur in de 
lucht aan te brengen. Die vind ik uiteindelijk bij de bio-
loog-filosoof Ernst Haekel. (1834-1919) in zijn inspirerende 
boek Art forms in nature. Op dieper niveau helpt de ener-
gie van Zadkiël je om je te voegen naar je basisstructuur. 
Je Oorspronkelijke Blauwdruk. 

Op de fibula (mantelspeld) heb ik het symbool van het 
achtvoudig pad aangebracht met goud en parels. De Bud-
dhisten spreken over het volgen van het achtvoudig pad in 
hun leven. Bij de meer dan 5000 jaar oude Raja-yoga leer 
je leven volgens de acht (ethische) stappen van Patanjali. 
Ik zie steeds meer de samenhang van kennis en symbolen 
van overal op de wereld. Het wordt er eenvoudiger van.

eze Anselmus leefde in Aosta, Noord Italië (1033–
1109) en werd de tweede abt en aartsbisschop-ar-

chitect van de Kathedraal van Canterbury in Engeland. 
Daar hebben Brandie Oosterwold (mijn toenmalige echt-
genoot) en ik indertijd vol bewondering naar de schit-
terende plafonds en andere architectonische schoonheid 
staan kijken. Daar hebben we ook besloten om onze zoon 
de naam Anselmus te geven. Deze naam betekent: ‘de 
door de goden beschermde’. Nu, terwijl ik deze icoon 
schilder, begrijp ik beter hoe begaafd die bisschop was, 
helderziend en helderhorend ook. Tijdens het schilderen 
van deze icoon gebruik ik ook de essence van de energie 
van Meester Kuthumi; door je te verbinden met die ener-
gie word je je steeds meer bewust van de fijnstoffelijke 
(metafysische) structuren in de schepping. Deze meester  
kan de brug vormen tussen deze fijnstoffelijke vormen en 
de aardse.

Aartsengel Zadkiël bewaakt die geometrische structuren 
en zuivert ze uit. Ik vermoed dat abt Anselmus ze kon 
waarnemen, zowel horen als zien, en in zijn architec-
tuurontwerpen verwerken. Een kathedraal waardig, een 
eeuwenoud Godshuis van de hoogste orde, al dan niet 
begrepen. Ook de Gregoriaanse zang is gebaseerd op deze 
principes. Bij deze zang komen boventonen vrij van een 
andere geluidskwaliteit dan wij als mens kunnen voort-
brengen. Tijdens het boventoon zingen, wat ik jaren ge-
leden een tijdlang deed, ‘zag’ ik de zuiver gezongen tonen 
als driedimensionale structuren in kleur. Zolang ze te ho-
ren waren bleven die kleurige vormen zichtbaar, daarna 
brokkelden ze weer af. 

Er zijn meer kunstenaars die geluidstrillingen konden of 
kunnen ‘zien’. De schilder Vincent van Gogh bijvoor-
beeld. Maar deze Anselmus dus ook. Als abt zal hij onge-
twijfeld ook de kracht van de stilte gekend hebben. Deze 
Anselmus heeft theologische boeken geschreven, onder 
andere de Proslogion, vandaar de tekstrol in zijn hand, op 
deze icoon te zien. Met daarop de tekst: ‘Heer, ik streef 
niet naar begrip om te kunnen geloven, maar ik geloof 
om te begrijpen’.
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AARTSENGEL ZADKIËL

Eitempera op houten plank, 14 x 30 cm |  Bladgoud op nimbus en rand 
Eigen ontwerp Augustus 2012 Usquert

HEILIGE ANSELMUS

Eitempera op houten plank, 14 x 30 cm  |  Bladgoud op nimbus en 
achtergrond en schelpgoud op de mantel 

Augustus 2012 Usquert

ICONEN SCHILDEREN
mijn weg naar vrijheid

H É L È N E  J . M . W A S S E R
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In ICONEN SCHILDEREN, MIJN WEG NAAR VRIJHEID

toont Hélène Wasser zo’n zestig huisiconen die ze in 
zeven jaar tijd schilderde en die op wonderlijke 

wijze op haar pad kwamen.
Door meditatief open te staan voor de diepere 

betekenis van de traditionele icoonafbeeldingen, 
werden haar eigen inzichten over het leven in ruimere 

zin vergroot, waardoor ze meer innerlijke 
vrijheid kon ervaren. 

Het werd een spiritueel avontuur, waar ze 
dagboekaantekeningen van bijhield. 

Het is een uniek verslag in woord en beeld geworden, 
dat op een heldere manier het innerlijk proces 
beschrijft dat iconen en het schilderen ervan 

kunnen oproepen.

HÉLÈNE WASSER (1947) 
woont in het Noord-Groningse Usquert, waar zij in 

haar iconenatelier eigen werk exposeert en veelal 
in opdracht schildert.

www.helene-wasser.nl

ISBN  000 00 00000 00 0

Op 1 september 2014  verschijnt het boek waar ik de laatste jaren aan gewerkt heb!  Het heeft de titel:

ICONEN SCHILDEREN
mijn weg naar vrijheid

In Iconen schilderen, mijn weg naar vrijheid toont Hélène Wasser zo’n zestig huisiconen die ze in 7 jaar tijd schilderde en die op 
wonderlijke wijze op haar pad kwamen.
Door meditatief open te staan voor de diepere betekenis van de traditionele icoonafbeeldingen, werden haar eigen inzichten 
over het Leven in ruimere zin vergroot, waardoor ze meer innerlijke vrijheid kon ervaren. Het werd een spiritueel avontuur, 
waar ze dagboekaantekeningen van bijhield. 

Het is een uniek verslag in woord en beeld 
geworden, dat op een heldere manier het 
innerlijk proces beschrijft dat iconen en 
het schilderen er van kunnen oproepen.

Het boek is vormgegeven in samenwerking met het grafisch ontwerpers duo 
Brandie Oosterwold & Martin van Laar.
Het heeft de afmeting van 21 bij 28 cm. Het bevat 96 pagina’s met bijna 60 
iconen in fullcolour met toelichtende tekst. 
Het verhaal van 7 jaar iconenschilderen, zoals ik dat beleefd heb. Een dag-
boekachtig verhaal met, waar interessant, ook korte technische of geschied-
kundige teksten.

Er wordt begin september een boekpresentatie gehouden op nader te bepalen 
datum en plaats. Informatie daarover volgt nog. Te zijner tijd is die ook te 
vinden op de website .

Omdat een boek uitgeven in eigen beheer het nodige geld kost, heb ik er voor gekozen om een vóór intekenactie te houden.
De verkoopprijs van het boek wordt  €  25,00  (excl. verzendkosten)
Bij vóórintekening wordt de prijs  €  22,50  (excl. verzendkosten) 
Indien u daar prijs op stelt, kunt u een vermelding krijgen in het boek, met naam en woonplaats. 

Bij aankoop van drie boeken of meer tegelijk ontvangt u, behalve een naamsvermelding daarbij ook een setje iconenkaarten 
van mijn hand als dank voor uw sponsoring en het vertrouwen. De boeken worden indien gewenst vooraf gesigneerd.

Hélène Wasser    |    Torenstraat 6    |    9988 SP  Usquert    |   0595 42 20 47    |   h.wasser@online.nl    |    www.helene-wasser.nl


