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Over de auteur 
Marcel Watté 
°1926, priester-kanunnik op rust (te Schilde);  
voormalig bisschoppelijk secretaris en docent in de orthodoxe theologie in Frankrijk; 
auteur van ondermeer: 
'Ikonen bekijken en begrijpen' (Brugge 1991) 
'Ontmoeting met hedendaagse ikonen' (Boechout 1994) 
'De rozenkransikoon' (Brugge 1994, i.s.m. Jacques Bihin en Anton Van Wilderode) 
'Bijbelse vrouwen in woord en beeld' (Brugge 1995) 
'Lexicon van Christus-ikonen' (Geel, Campinia Media vzw, 2000)u 
'Lexicon van Moeder-Godsikonen - Theotókos' (Balen, Studium Generale vzw, 2001) 
'Ikonen; een wereld apart' (Balen, Studium Generale vzw, 2001). 
 
 
Over het boek 
(Dit lexicon is de pendant van het boek 'Lexicon van Christus-ikonen' dat in 2000 gepubliceerd 
werd bij Campinia Media vzw in Geel (België) 
 
De bibliografie over ikonen is overvloedig.  Maar een lexicon, uitsluitend gewijd aan Moeder-
Godsikonen, is in het Nederlandse taalgebied toch uitzonderlijk.  Na een uitvoerige inleiding 
behandelt de auteur 260 verschillende thema's van Moeder-Godsikonen.  Voor elk thema geeft 
hij achtereenvolgens het type, de categorie waarin het thuishoort, de benaming in het Byzantijns-
Grieks en het Russisch (in Cyrillisch schrift en in transcriptie) met de Nederlandse vertalingen 
ervan; de bron van het thema (hetzij de Bijbel, hetzij andere bronnen); de herkomst, de vieringen 
rond het thema; de betekenis van het thema (theologisch en historisch); de ikonografie en de 
beschrijving; eventueel gekende voortekeningen.  Na elk thema volgt overigens een (soms zeer 
uitgebreide) literatuurlijst en verwijzingen naar vindplaatsen van reproducties.  Een omvangrijke 
bibliografie, trefwoordenlijsten, 360 synoniemen en 210 lokale varianten, en een tiental 
kleurenillustraties (één per type) completeren dit naslagwerk dat onmisbaar is voor de 
ikonenliefhebber die dieper wil gaan dan het gewone 'kijkboek' toelaat. 
In addendum verwijst het boek naar de Nederlandse stichting www.eikonikon.nl , 
ontmoetingsplaats voor alle ikonenvrienden en uitgever van het gelijknamige tijdschrift. 
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Uit het 'Ten geleide' door Mgr. Joseph Lescrauwaet, m.s.c,  
(emeritus-hulpbisschop van Haarlem)  
 
"Het is een zeer rijke geestelijke wereld, die van de ikonen.  En hierin zal dit 'Lexicon van 
Moeder-Godsikonen' ons nader thuis brengen.  De deskundigheid van de auteur is bekend, 
evenals zijn spirituele verwantschap.  Beide kwaliteiten zijn van belang, want ikonen dienen 
weliswaar met kennis bekeken te worden, maar zij zijn van nature uit bedoeld om ons te doen 
beseffen hoe wijzelf door God bekeken worden.  De ikonen nodigen uit tot luisteren en 
antwoorden, dank zij het Mens-geworden Woord van God, waartoe de Alheilige Moeder Gods ons 
de poort opende en nog steeds open houdt." 
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