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Zeer gewaardeerde gasten,

De moderne mens die niet bekend is met de beeldtaal van
de icoon, zal bij het zien van een icoon al snel de veelge-
hoorde zin uitspreken: ‘Deze afbeelding klopt niet. Het per-
spectief klopt niet. Het gezicht en de neus zijn bovendien te
langgerekt’.

De beeldtaal van een icoon vraagt een bijzondere manier
van kijken. Als variant op de bekende bijbeltekst, zou je
kunnen zeggen: Als gij niet kijkt als kinderen, zult ge het
mysterie niet verstaan. Kijken met de onbevangenheid van
een kind. Kijken met het vertrouwen van een kind. Kijken
met het geloof van een kind.

Het komt ter sprake in de lezingen: het project waarbij kin-
deren iconen schilderen is een vorm van creatieve cateche-
se. Maar catechese voor wie? Natuurlijk, tijdens het gehele
proces leren kinderen de betekenis van de beeldtaal van de
icoon kennen. Ze maken kennis met de diepere verhaallij-
nen en de symboliek. Maar in hun verwerking, in het schil-
deren van de icoon, en in het eindresultaat zijn het de kin-
deren zelf die als catecheet naar voren treden. Zij leren óns,
volwassen mensen, de goddelijke openbaring te zien vanuit
het perspectief van het kind. Niet infantiel maar met een
zuiver hart, met de onbevangenheid van een kind, met het
vertrouwen en het geloof van een kind. En is het goddelijke
mysterie niet verborgen voor wijzen en geleerden, maar
juist geopenbaard aan kinderen? Dat is de vreemde maar
fascinerende paradox van Gods wijsheid!

Ik hoop van harte dat deze expositie, hier in Hernen en
daarna in Egmond, bijdraagt aan de verheldering van onze
blik op het goddelijke mysterie. Ik bid dat deze prachtige
iconen ons helpen iets van onze onbevangenheid terug te
vinden. En ik dank de kinderen voor de ongelooflijke grote
dienst die zij ons allen bewijzen door God dichter bij ons en
ons dichter bij God te brengen.

Graag open ik, samen met u allen, deze tentoonstelling.
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N
iet lang geleden zag ik een documentaire
over gehandicapte kinderen, die fysiek
erg ziek waren, maar ongelooflijk geta-

lenteerd. Een gedeelte van de documentaire liet
een concert zien van klassieke muziek, waarin
de slaginstrumenten bespeeld werden door een
volledig doof meisje en de piano door een blinde
jongen. Een beroemde musicus die aanwezig
was op het concert merkte over dit ongebruike-
lijke en verbazingwekkende gebeuren op: het
kan niet, hoewel het ís omdat het evident is. Op
een eerste en veelal onderbewust niveau ‘pro-
testeert’ ons empirische waarnemingsvermogen
tegen zulk bewijs – het kan niet, want het is niet
duidelijk hoe het überhaupt mogelijk is. Maar
ondanks dit spontane protest bewonderen we
dit gebeuren dat ons vervult met een soort
gevoel van triomf, alsof we getuigen zijn gewor-
den van de overwinning van de Geest op de
natuurwetten, die in essentie ten grondslag ligt
aan elk wonder. Dat is het wonder dat ons leert
en tekens geeft van de onzichtbare en onbegrij-
pelijke werkelijkheid en dat we waarnemen als
een openbaring van boven.Van dien aard is de
werkelijkheid van de gave, en de gave kan alleen
van God komen. De gave van genade, een bij-
zondere gave van de H.Geest na de Opstanding
van Jezus Christus, is iets dat de natuurwetten
en onze natuurlijke manier van denken over-
stijgt. Juist dit overstijgende vertegenwoordigt
de icoon en zijn substantie is geen symbolisme
zoals velen over het algemeen geloven, maar
een christologische realiteit. Op basis van dit
realisme - en daarmee onlosmakelijk verbonden
- bestaat de verering van de icoon.

Beeldenstrijd
In een bepaalde periode van de Byzantijnse
kerkgeschiedenis dook het verschijnsel van het
iconoclasme op als een hernieuwde beleving
van de antieke metafysica en het antieke intel-
lectualisme in het algemeen, waarbij het beeld
stamt uit de sfeer van de zintuigen en daarom
geen verering waard is. Het pad naar de
Waarheid verliep uitsluitend via intellectuele
beschouwing en beeldkunst was op zijn hoogst
het beginpunt waarbij het niet gebruikelijk was
stil te staan, laat staan het te vereren.
Maar desondanks vereert de Orthodoxe Kerk
het beeld dat door mensenhanden is gemaakt.

Deze verering heeft geen betrekking op het
kunstwerk of de afgebeelde schoonheid, maar
op de Schepper zelf – de Schepper van de
wereld en de mens, die geïncarneerd is in het
menselijke lichaam en daardoor zijn
Heerlijkheid toonde. Dit was in ieder geval
altijd waar voor de Orthodoxe Kerk; het werd
tot het Zevende Oecumenische Concilie nage-
leefd en werd daarna dogma. De icoon werd in
Rusland altijd als heilig beschouwd, gekust en
de heilige beeltenis genoemd.

Idolatrie
Ik zou graag de aandacht willen vestigen op
een taalkundige eigenaardigheid: het
Russische woord voor ‘kussen’ (celovanie)
heeft dezelfde wortel als het woord voor
‘geheel’ (celyj) dat afgeleid is van het woord
voor ‘doel’ (cel’). Daaruit volgt dat het aanra-
ken van de icoon kan worden geïnterpreteerd
als het aanraken van het geheel, als een heel
worden of geheeld worden, de heelwording
van onze gevallen natuur. De icoon wordt
behandeld als een heilig object waar God aan-
wezig is. Maar het betekent niet dat het object

De Icoon in het verleden en heden
Zijn plaats in de Orthodoxe traditie
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zelf God is - dat zou idolatrie zijn.
Ik heb een film gezien over Karel de Grote, de
eerste keizer van het Westelijke Christelijke
rijk. Er was een voorval waarbij Karel, nadat hij
barbaren een houten afgodsbeeld had zien kus-
sen, vol bitterheid en afschuw besloot te spre-
ken met hun stamhoofd en hem te bekeren tot
de ware God. Dus zei hij: leer te luisteren naar
de God in jou als Iemand, die aanwezig is in jou
en vanuit de diepte van je ziel spreekt, niet
vanuit het hout dat niet God kan zijn, aange-
zien het ook geschapen is door de Schepper.
Jammer genoeg heeft Karel later de iconenver-
ering in Byzantium ook als idolatrie
beschouwd. Deze vereenzelviging zou op tragi-
sche wijze het denken vanWest-Europa beïn-
vloeden. Vanwege de angst voor deze vereen-
zelviging besloot de Roomse kerk samen met
Karel de Grote dat didactische en, ongetwijfeld
ook, decoratieve functies (als kerkversierselen)
van de icoon beter zouden overeenkomen met
de status ervan in de kerk dan twijfelachtige
verering. Dat is de reden dat in de Caroline libri
(boeken van Karel) de Byzantijnse iconenvere-
ring definitief werd beschouwd als ketterij en
idolatrie.
Een moderne vraag over de icoon die door pro-
testantse theologen wordt gesteld, volgt de vol-
gende argumentatie: hoe kan God worden ver-
eerd in een door een kunstenaar met de hand
gemaakt beeld? Hierbij wordt gesuggereerd dat
zo’n beeld uiteindelijk een afgodsbeeld is.
Het probleem van de verering van het handge-
maakte beeld dient als een serieuze aanleiding
om na te denken over de menselijke persoon.
Dit is in feite een primaire vraag voor de
moderne filosofie. Helaas wordt het antwoord
meestal niet gezocht in verband met het beeld
van God in de mens. Het moet als vanzelfspre-
kend worden beschouwd dat we om de icoon
en iconenverering te kunnen begrijpen ons
bewustzijn moeten laten veranderen. Zoals de
moderne Franse theoloog Jean-Luc Marion
schreef, bestaat het wezen van het idool
(afgod) niet in het feit dat het door mensen-
handen is gemaakt, maar in het feit dat het
aanwezig is in de mens – de afgod is een eeu-
wig zelfportret van de mens die op zoek is
naar God, maar door vergissing de producten
van zijn activiteit als God beschouwt.

Omvorming
Alleen de icoon zelf kan een mens in God
omvormen en de ontmoetingsplek worden met

de Schepper. De woorden van de christelijke
filosoof Gabriel Marcel dringen diep door in de
betekenis van de verandering in het menselijk
bewustzijn en zijn heel precies gericht op het
christelijke beeld: “Voor heroriëntatie van het
perspectief, voor iets dat een eindeloze ontoe-
reikendheid leek om een evenzo eindeloze vol-
heid te worden, is het nodig voor het bewust-
zijn ommet een stevig gebaar van vastberaden
omkering zichzelf op te offeren in het aange-
zicht van de Ene die het kan aanspreken in
gebed als zijn Begin, Doel en enige
Krachtpunt.”
Deze omkering heeft de werkelijkheid van ont-
moeting nodig en die is niet mogelijk in het
milieu van de universele triomf van het idool,
bewustzijn dat zich in zichzelf heeft terugge-
trokken, wanneer de grens tussen het gescha-
pene en Niet-geschapene is vervaagt, wanneer
er geen notie van zonde bestaat, wanneer
authenticiteit van het zijn van de gevallen
natuur wordt bewezen door ofwel de weten-
schappelijke feiten ofwel metafysica. Hoe kun-
nen we deze cirkel doorbreken? Is dat über-
haupt mogelijk?
Er zijn interessante gedachten te vinden over
de icoon en het idool als twee verschillende
verschijnselen in het werk van de bovenge-
noemde theoloog Jean-Luc Marion. Deze
komen voort uit het fundamentele gegeven aan-
gaande de icoon, namelijk de verschijning van
Christus, het beeld van de onzichtbare God,
daar ons de Blik, deWaarheid van het Gelaat
wordt gegeven. Idool en icoon worden onder-
scheiden door heroriëntatie van het bewust-
zijn, die plaatsvindt in de diepe omvorming van
de menselijke geest voor het aangezicht van de
Levende God. Daarom gaat achter de taal van
de icoon in de eerste plaats het aanzien schuil
van een omgevormde persoon die vrede, hoop
en gebed tot deWare Vader heeft gevonden.
Het is het licht van het toekomstig Koninkrijk
dat al hier op aarde begint.

Licht
In de Orthodoxe theologie is de icoon een beeld
van heiligheid, een spiritueel begin van het zien
van een toekomstige tijd, terwijl de kunst van
het iconen schilderen is als de kleding van hen
die zich voorbereiden om de tempel van God
binnen te gaan. Echte kunst is altijd mysteri-
eus, en dat geldt nog meer voor kerkelijke
kunst, die doordringt in het Koninkrijk der
Hemelen. Toen de restaurateurs aan het eind
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van de 19e eeuw de eeuwenoude roetlaag op de
iconen schoonmaakten waren ze verbaasd over
de helderheid van de kleuren. De kleur in de
icoon is het licht: door de verschijning van de
geschapen wereld openbaart zich het Licht, en
het ontkrachten van het licht en zijn schoon-
heid zou het weerleggen van Gods Schepping
betekenen, het niet erkennen van het in de
schepping doordringende Ongeschapen Licht.
Maar om bepaalde redenen komt men ook de
visie tegen dat de icoon vanuit het oogpunt van
de ascese noodzakelijkerwijs donker zou moe-
ten zijn. Daarom wordt de icoon vaak geschil-
derd met een bruine waas die blauwe, rode en
gele kleuren doffer maakt. Ik was de afgelopen
zomer toevallig op bezoek in de abdij van
Hauterive in Zwitserland. In hun winkel zag ik
de iconen die door één van de monniken vol-
gens de Byzantijnse canon waren geschilderd –
ze waren zwart! Hoewel ze geschilderd waren
vanuit een oprecht religieus gevoel hadden ze
totaal geen kleur en dus geen licht, en misten
ze dientengevolge het belangrijkste: het getui-
genis van het Koninkrijk.

Creatief
Het tweede probleem dat verbonden is met een
icoon is het kopiëren. In de traditie van het
icoonschilderen zijn er zogenaamde vastgelegde
contouren. Vanwege een foute interpretatie van
hun betekenis is het algemene misverstand ont-
staan dat het doel van het icoonschilderen is
deze precies op de antieke modellen te doen lij-
ken. In feite stelt zo’n manier van kopiëren ver-
vanging voor, wanneer de schepping van het
beeld wordt vervangen door de op een foute
manier geïnterpreteerde traditie. Dit is een
zaak van kerkelijke traditie. Vanwege bepaalde
redenen wordt door sommige mensen geloofd
dat het volgen van de traditie creatief werk uit-
sluit. Alsof de canon in zijn essentie het creatie-
ve werk uitsluit, terwijl dit in feite totaal niet
waar is. Er wordt vergeten dat waar de Geest
aanwezig is alles wordt vervuld van vrijheid en
liefde. Daarom is waarachtig spiritueel creatief
werk uiteindelijk altijd vernieuwend!

Nu zou ik een vraag willen stellen die direct
betrokken is op onze bijeenkomst. Zijn iconen
die door kinderen geschilderd worden über-
haupt mogelijk? Is het mogelijk om kinderen
zo’n spirituele – in de volle zin van het woord –
kunst aan te leren, kunst die vaak genoeg niet
eens ten volle wordt begrepen en gewaardeerd

door volwassenen? Ja, dat is mogelijk. Kinderen
hebben immers op een succesvolle manier
geleerd in de kerk te zingen. Toch blijft het de
vraag hoe je hen het icoonschilderen bij brengt.
Hoe kun je iets aanleren dat over het algemeen
als een gave is geschonken aan degenen die
ertoe zijn uitverkoren? Voor mij is het werk van
Rostislav Martinovich Girvel vol mysterie, hoe-
wel de resultaten die hij bereikt een buitenge-
wone vanzelfsprekendheid hebben. Eerlijk
gezegd weet ik persoonlijk niet hoe het mogelijk
is om icoonschilderen te onderwijzen.
Waarschijnlijk zal je de techniek beschrijven,
het principe van het omgekeerde perspectief in
de icoon uitleggen, en de symboliek van de kleu-
ren. Rostislav Martinovich heeft langdurige
pedagogische ervaring en beschikt over zijn
eigen methoden waar hij u zelf over zal vertel-
len. Maar naar mijn menig is het cruciale punt
in het onderwijs de persoonlijkheid van de
docent, de onzichtbare band tussen hem en zijn
leerlingen. De vruchtbaarheid van deze
onzichtbare, maar toch zo overduidelijke band
kan door iedereen worden gezien die de moge-
lijkheid heeft gehad om de hier tentoongestelde
door kinderen geschilderde iconen te leren ken-
nen. Met betrekking tot de vraag of kinderen
wel onderwezen zouden moeten worden in het
icoonschilderen, kan ik maar één ding zeggen –
hoe eerder een persoon heiligheid ervaart, een
ander zicht op het menselijk leven krijgt, logica
ontdekt die anders is dan die van de gevallen
wereld, door zijn creatieve werk en de traditie
van icoonschilderen, hoe beter het zal zijn voor
hemzelf en voor iedereen rondom hem. Dit
gezegende creatieve werk houdt de spirituele
ruimte open die volwassenen doorgaans ver-
drukken. Kinderen zijn tot veel dingen in staat.
Ze zijn zelfs in staat, zonder dat ze het weten,
om getuigenis af te leggen van het Hemelse, om
door hun creativiteit de zuiverheid en vinding-
rijkheid te tonen, zonder welke het moeilijk is
het Koninkrijk van God te beërven.

Marina Vasina

Maria Vasina is Russin, Orthodox, theologe
en wetenschappelijk directeur van het
Instituut voor Orthodoxe Iconologie te Sint
Petersburg. Ze is nauw verbonden met
‘Svjatogorie’, de icoonschilderschool voor
kinderen van Rostislav M. Girvel in de
Kazanskijkathedraal.
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Met behulp van het woord, de icoon en de
muziek streeft ieder van ons, tijdens zijn eigen
spirituele zoektocht, ernaar God te kennen en
door hem te komen tot een volledige ontsluie-
ring van zijn eigen persoon. “Het geloof is de
volvoering van het verwachte en het vertrou-
wen in het niet zichtbare”1, zegt de apostel
Paulus. De glorie van het Gelaat van Christus,
het Ongeschapen Licht dat de apostelen op de
berg Tabor zagen, is reëel in allen aanwezig
die door daden en talent voor hem een plaats in
hun hart bereid hebben.
“Gij zijt het licht der wereld” (Mattheüs, 5, 14)
zegt Christus in de Bergrede, waarbij hij zich
richt tot zijn leerlingen. De gedachte over het
goddelijke licht doordringt het orthodoxe bele-
ven, de leer, de kunst, de gehele oude, christe-
lijke cultuur. In later tijd verslapt de aandacht
van de kunst/kunstenaars voor de beelden, die
dit ongeschapen licht symbolisch weergeven.
Dit feit kunnen we nu constateren, maar is het
geen tijd om te zoeken naar wegen om een
wedergeboorte tot stand te brengen, te begin-
nen bij het onderricht op spiritueel-creatief
vlak aan kinderen?

E
en voorbeeld van zo’n begin is de ortho-
doxe icoonschilderschool voor kinderen
‘Svjatogorje’, die door mij werd opgericht

in 1969 in een van de paleizen van de commu-
nistische jeugd (Dvortsy pionerov) van
Petersburg. Nu is de school gevestigd op het
terrein van de Kazanski Sobor en maakt deel
uit van het Instituut voorWetenschappelijk
Onderzoek van de Orthodoxe Iconologie.
Vanaf het begin van mijn methodische werk
met kinderen ontstond er een bepaalde con-
ceptie van het begrijpen van de vorm, een con-
ceptie die gericht is op het scheppen van het
kunstbeeld met gebruikmaking van het aange-
boren gevoel voor mythologische beelden van
het kind. Het leerprogramma is verdeeld in
vijf etappes van elk een jaar.

I Tijdens de eerste etappe ontwikkelen kinde-
ren van 4/5 jaar, door het uitbeelden van één
voorwerp, vaardigheid in tekenen met inbe-
grip van het beheersen van het bladvlak en het
bepalen van de proporties. De uitbeelding van
een stier, een leeuw, een vogel, een engel, dat
wil zeggen de symbolen van de evangelisten, is

Kind, godsdienst en creatieve
catechese in Russisch perspectief

1 Hebreeën, 11, 1: Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet
zien. (NBV)
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het onderwerp. Niet alleen de plastische opga-
ve bepaalt de keuze van zulke onderwerpen,
maar ook de noodzaak voor de kinderen om
vertrouwd te raken met de kerk. Tijdens de
eerste etappe tekenen kinderen niet zomaar
een dier, maar door middel van begrip van
waarnemingen uit de werkelijkheid en de fan-
tasie scheppen zij in gedachten een beeld van
een dier. Bovendien leren kinderen de begin-
selen van de kleurenleer en de kleurengrafiek.

II Tijdens de tweede etappe leren kinderen
van 6/7 jaar door middel van het analyseren
van sprookjes een beeld te doorgronden. Eerst
het woord, daarna de uitbeelding, die geen
illustratie bij het woord is; het woord en de
uitbeelding zijn gelijkwaardig, net zoals bij
een icoon. Tijdens deze etappe leren zij de
principes van de opbouw van een compositie
van een onderwerp met veel figuren en de ver-
schillen in grootte op de afbeelding met
gebruikmaking van het omgekeerde perspec-
tief. Voor het eerst verschijnen architectuur
en landschap in de voorstellingen. In het
sprookje komt het element van een ‘étude’ al
naar voren, maar alleen voor zover dat niet de
hoofdzaak raakt: de vrijheid van het kind bij
het inrichten van de ruimte van het bladvlak.

III Tijdens de derde etappe wordt aan kinde-
ren van 8 tot 10 jaar gevraagd het leven van
een heilige te schilderen. Hierin zit een aspect
van catechisatie, wat zeer belangrijk is voor
het begrijpen van het spirituele, echter niet
als iets innerlijks, maar als iets hemels. Weer
begint alles bij het woord. Na het lezen leggen
de kinderen ‘hun’ visie op de vitae uit. Tijdens
deze etappe in het proces hebben de kinderen
een gesprek met een priester, die hen helpt de
spirituele daden van de heilige te doorgron-
den. Hier is de belangrijkste opgave een uit-
beelding op twee vlakken: het hemelse en het
aardse. Het hemelse als een spirituele daad
van de heilige en het aardse als een aardse
weg, het bereiken van het hemelse op deze
aarde. Hier wordt voor het eerst de canon
geïntroduceerd. Daar er een heilige wordt
afgebeeld, moet het eigen inzicht in en het
eigen beleven van de afgebeelde gegoten wor-
den in de vorm die door de Synode is vastge-
steld. De kinderen gaan de beeldende ervaring
als een geestelijke ervaring begrijpen. In ver-
band hiermee openbaart zich een nieuw
begrijpen van kleur als licht. Nu wordt het

vlak opgebouwd als een oplichtend lichtvlak,
dat wil zeggen een hemels vlak.

IV Bij de vierde etappe ontwikkelen kinderen
van 8 tot 12 jaar, terwijl zij werken aan hun
eigen icoon, vaardigheid in het uitbeelden van
de plasticiteit van het lichaam. De oplossing
van deze plastische opgave komt echter wel
tot stand binnen het streven de al getransfigu-
reerde vorm, die tot de hemelse wereld
behoort, te begrijpen. Hier doen kinderen
vaardigheid op in en leren ze de principes van
het werken aan het inkarnaat met sankir; ze
leren kleurstoffen fijn te wrijven op basis van
eitempera, het vergulden op een boluslaag, de
terminologie van de iconenkunst, en het aan-
brengen van de levkas. Tegelijkertijd leren ze
door de opbouw van het hoofd en het gelaat
ook een manier om deze uit te beelden op het
sferische vlak van de icoon. Het verschil tus-
sen een gezicht en een gelaat, tussen individu-
aliteit en persoonlijkheid wordt doorgrond.
Diepgaand en serieus wordt het thema van het
getransfigureerde lichaam besproken, dat
leeft in de ruimte van het ongeschapen licht.
Alles wat tot dan toe bekend was over het
licht wordt gerealiseerd in het modelleren van
de sferische ruimte als een hemelse ruimte.

V Tijdens de vijfde etappe wordt kinderen van
12 tot 15 jaar gevraagd te werken aan de feest-
dagenrij van de iconostase. Eerst maken ze
kennis met de iconografie van de twaalf feest-
dagen. Er wordt een feestdagicoon uitgekozen
waarvan de canon wordt doorgrond. De icoon
wordt uitgevoerd op een paneel dat vervaar-
digd is door de leerling met gebruikmaking
van alle vaardigheden die hij tijdens de vooraf-
gaande etappes gekregen heeft. Met de vijfde
etappe wordt de opleiding voltooid. Hierna
speelt de leerling het moeiteloos klaar een
canonieke icoon of onderwerpen op religieuze
thema’s te schilderen en neemt hij deel aan
het schilderen van iconen voor iconostases
van kerken in de stad of in andere regio’s.

R.M. Girvel.

Rostislav Martinovich Girvel is icoonschilder
en oprichter van en pedagoog aan de ortho-
doxe icoonschilderschool voor kinderen
‘Svjatogorie’ in St. Petersburg



De vraag waarop deze bijdrage een
antwoord wil formuleren luidt: wordt cre-
ativiteit gestimuleerd door het schilderen
van iconen en welke betekenis heeft dit in
het magisch denken van het kind?
Ik ben geen specialist op het gebied van
iconen. Ik weet over geloof van kinderen
meer vanuit de psychologie en over opvoe-
den in het algemeenmeer dan over opvoe-
den in godsdienstig perspectief.

T
oen ik voor het symposium ‘Creatieve
catechese, kind en geloof’ werd uitgeno-
digd, heb ik mijzelf eerst een aantal vra-

gen gesteld:
– In hoeverre is er plaats voor kinderlijke cre-
ativiteit bij het vervaardigen van iconen?

– Wat is de betekenis van de icoon, ‘het
geschreven woord’, ‘het tastbare’ voor kin-
deren?

– Als je het creatieve in een kind ondersteunt,
bevorder je dan het denken over goed en
kwaad, over waarden, over zingeving, over
alles wat meer is dan het materiële dat een
mens nodig heeft?

– Ondersteunt de icoon het praten of het bid-
den? Ondersteunt de icoon de ontwikkeling
van het gevoelsleven als het kind daarin
wordt begeleid?

– Kan de icoon een imaginaire vriend of
vriendin zijn en welke rol speelt die?

Om te beginnen wil ik u een gedicht voorle-
zen, dat geschreven is door Jos van Hest en
gepubliceerd in Hemel en Aarde, jaargang 6,
nummer 2 (Kwintessens Uitgevers).Hemel en
Aarde is een tijdschrift dat bij de methode voor
godsdienst en levensbeschouwing voor het
basisonderwijs hoort.

Het hotel van de Verlangens.

Zoals je weet wonen de Verlangens
Bij elkaar in één hotel.
Het is een groot gebouw
Want alle Verlangens moeten erin passen.

In de suites op de bel-étage
Wonen de leden van familie Begeerte.
Er hangen geslepen kroonluchters
En op de tafels liggen geslepen messen.
De open haarden branden er altijd
Ziek van verlangen, ook zomers.
Familie Begeerte heeft voortdurend honger,
Zucht, smacht, smakt, kent geen manieren.
Het personeel heeft het er maar druk mee.

Op de eerste verdieping wonen idealen,
Ieder in een eigen kamer met een bordje.
101 Vrede (ben aan het werk. Niet storen!)
102 Vrijheid (Binnen zonder kloppen).
103 Gelijkheid (Altijd welkom).
104 Gerechtigheid (Tijdelijk afwezig).
105 Solidariteit (Stilte! Ik slaap uit)
106 Gezondheid (Niet voor iedereen toegankelijk).
Bij 107 Sterkte & Geluk staat de deur altijd open.
Illegaal in de bezemkast op de gang
Wonen een paar Dromen.
Ze hebben net genoeg lucht om te ademen.

Op de slaapzaal op de tweede verdieping
Is het een vrolijke boel.
Daar wonen de verlanglijstjes.
Altijd met elkaar aan het keten,
Kibbelen, lachen, schreeuwen, gillen.
(Het zijn net kinderen)
Ze zingen reclamedeuntjes,
Spelen reclamespotjes na,
Kennen de prijzen van speelgoed
En snoepgoed uit hun hoofd.

In een zolderkamertje
Met uitzicht op de sterren woont
Verlangen naar de Hemel.
Ze is oud, slaapt veel
En komt zelden naar buiten.
Het personeel heeft naar haar
geen omkijken.
Soms gaat een kamermeisje
Even zien of ze nog leeft.

Creativiteit en het magisch
denken van een kind

8 Kinderen geven kleur aan geloven
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Om iets te kunnen zeggen over de betekenis
van het icoonschilderen voor kinderen is het
belangrijk om in het kort na te gaan wat
bekend is over de kindertekenig.

In het algemeen worden kindertekeningen
ingedeeld in vijf stadia. Het eerste stadium
begint bij het ‘krabbelstadium’ rond de 18e
maand en loopt door tot in het tweede jaar.
Geleidelijk aan verschijnen er rond het tweede
tot derde jaar ontwerpen die nog geen repre-
sentatie genoemd kunnen worden. Wanneer
het kind ongeveer drie tot vier jaar oud is dui-
ken er figuren op die op het ‘kop-voeten’ sche-
ma zijn gebaseerd. Daarna worden de tekenin-
gen coherenter naarmate het kind ouder
wordt. Gedurende het stadium van intellectu-
eel realisme maken kinderen vaak transparan-
te of röntgentekeningen. Pas als het kind zo
ongeveer 8 jaar oud is, begint het visueel
realistisch te tekenen.
Zo’n tekening kan een representatie zijn van
de werkelijkheid, maar kan ook ideeën, gevoe-
lens en emoties representeren. Een kinderte-
kening is iets heel gewoons in het kinderleven,
doorgaans stelt het iets voor maar het kunnen
ook niet representatieve krabbels en patronen
zijn.

Waarom tekenen kinderen eigenlijk?
Vroege ervaringen in het tekenen zijn van
belang voor de ontwikkeling van grafische
vaardigheid zoals het omgaan met grote en
kleine voorwerpen van belang is voor het
rekenen. Het kind beleeft dat niet als zodanig
maar omgaan mét is voorwaardenscheppend
voor de mogelijkheden later.
Tekenen kan ook een ontlading zijn van primi-
tieve instincten in een symbolische vorm.
Denk bijvoorbeeld aan soldaten, vuur, bom-
men, veel rook, demonen en draken. Hetzelfde
geldt overigens ook voor het spel.
Volgens de analytische theorie worden onbe-
wuste wensen en angsten van het kind symbo-
lisch en verhuld weergegeven. Tekenen kan
zuiverend werken. Een andere theorie is dat
een kind tekent om volwassen te zijn en con-
trole uit te oefenen. Het zou kinderen een
goed gevoel geven als ze controle hebben over
zowel het medium als de inhoud. Je ziet dan
ook vaak herhalingen in de tekeningen als kin-
deren een vorm eenmaal goed onder de knie
hebben.
Kinderen vinden ook bevrediging in het
maken van afbeeldingen, vooral die afbeeldin-
gen die hun interesses en ervaringen weerge-
ven. Mensfiguren zijn het meest populaire
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onderwerp, daarna volgen dieren, huizen,
auto’s, vliegtuigen en bloemen. Kinderen teke-
nen vaak mensfiguren van de eigen sekse.
Daarnaast spelen sociale invloeden ook een
belangrijke rol. Voor een kind is het prettig als
het geprezen wordt; het laat dan ook graag
tekeningen zien.
Kinderen kunnen ook tekenen omdat ze zo
een symbolische wereld kunnen scheppen die
in het echte leven ontbreekt en waarover ze
controle kunnen uitoefenen. Kinderen kunnen
dus informatie geven in hun tekening en ook
kunnen ze persoonlijkheidskenmerken laten
zien. Op dit gebied zijn er ook verschillende
tests ontworpen die bij het psychologisch
onderzoek gebruikt worden. Belangrijk daar-
bij is dat het altijd om voorzichtige interpreta-
ties gaat die getoetst moeten worden aan
ander materiaal. Interpretaties zijn dus alleen
valide als die ook door ander materiaal onder-
steund worden.
Veel kinderen stoppen met tekenen als ze
ouder worden. Getalenteerde kinderen gaan
door in de adolescentie.

In het kunstonderwijs wordt natekenen niet
aanbevolen maar wordt de nadruk meer
gelegd op de individuele expressie. Er wordt
gezegd dat als kinderen natekenen ze geen
orde leren scheppen in hun eigen tekeningen.
Hier kan tegenin worden gebracht dat de
kunstgeschiedenis laat zien dat kunstenaars
vroeger ambachtslieden waren die hun vak als
jonge leerling leerden door natekenen. Andere
theorieën zijn dan ook dat natekenen niet
schadelijk is. Het ontwikkelt vakmanschap.
Over kindertekeningen valt nog veel meer te
zeggen en het is een gebied waar nog steeds
onderzoek naar wordt gedaan maar dat zou te
ver gaan in dit kader.

In vroeger tijden – dat is goed te zien op de
oude afbeeldingen vanMaria met Kind – was
het kind een volwassene in zakformaat. Het
kindbeeld stamt pas uit het midden van de 18e
eeuw. Daarvoor werd het kind als volwassene
behandeld en in het arbeidsproces meegeno-
men. Er was geen aandacht voor hoe het kind
dacht en hoe het zich ontwikkelde. Ooit heeft
men zelfs de proef genomen om een kind zon-
der taal op te voeden, omdat men dacht dat
een kind vanzelf zou gaan spreken. Dit was
natuurlijk niet het geval.
Na de opkomst van de natuurwetenschappen

in de 17e eeuw kwam John Locke (1623-1704)
met zijn theorie van de tabula rasa, het kind
als onbeschreven blad. Pas na 1800 ontstond
het idee dat een kind op de wereld komt met
een zekere aanleg, en dat de omgeving helpt
om die aanleg te ontwikkelen; nog weer veel
later is men er zich van bewust dat belangrij-
ke condities als veiligheid en geborgenheid van
groot belang zijn om aanleg tot volle ontwik-
keling te laten komen.

Na deze korte uitweiding over de kinderteke-
ning in het algemeen terug naar het schilderen
van iconen door kinderen.
Kinderen die iconen schilderen moeten aanleg
hebben voor tekenen en schilderen. Zij leren
onder deskundige begeleiding vorm te geven en
hun aanleg te ontwikkelen. Te vergelijken met
zoals men in vroeger tijd leerde schilderen van
de leermeester als men als leerling kwam.
In feite gebeurt dit ook met het leren bespelen
van een instrument. Iemand die piano of welk
instrument dan ook, wil leren bespelen moet
tenslotte ook eerst noten leren lezen, en zich
door vingeroefeningen en toonladders de tech-
niek eigen maken, alvorens hij muziek kan
maken. Het creatieve zal zich dan moeten uiten
in het nét even iets anders spelen of schilderen
dan het voorbeeld: het eigen stempel, zoals ook
het handschrift van ieder mens anders is.

Bij de ontwikkeling van het tekenen hebben we
verder gezien dat kinderen graag herhalen wat
ze goed kunnen en daar plezier aan beleven. Zo
zal ook een steeds mooiere icoon het kind vol-
doening geven. Daarnaast speelt de waardering
een grote rol. Als het kind gesteund wordt door
de leefomgeving en waardering ontvangt voor
zijn creatie zal hij zich belangrijk voelen en
graag verder gaan.

Icoon komt van het Griekse woord eikon en
betekent beeltenis, gelijkenis, portret. Enige
uitspraken over de icoon:
‘Een icoon is het materiële beeld van een per-
soon of gebeurtenis wiens werkelijkheid zich
op een hoger spiritueel onzichtbaar niveau
bevindt.’ ‘De icoon is de poort naar de eeuwig-
heid.’
Van de op de icoon afgebeelde persoon wordt
dan ook gezegd dat die werkelijk aanwezig is.
Voor kinderen zijn zulke uitspraken eigenlijk
heel aannemelijk. Kinderen hebben namelijk
vaak een ingebeelde vriend of vriendin of
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figuur tegen wie ze praten. Heel kleine kinde-
ren hebben dat in de vorm van een vertrouwd
beestje of popje dat vooral belangrijk is als de
verzorgende ouder niet aanwezig is, zoals bij
het slapen en bij het naar school gaan.
Ik kan me voorstellen dat de icoon voor het
kind een zeer diepe betekenis krijgt, bijna als
gesprekspartner tegen wie je praat, aan wie je
je geheimen en je zorgen vertelt. Religieuze
mensen zullen dat bidden noemen. Het kind
vindt zelf zijn oplossingen door te benoemen
waar het mee worstelt, hoe klein of groot ook.
Het is niet in jezelf praten maar tegen jezelf. Als
het dan ook nog tegen een icoon is die het kind
zelf gemaakt heeft, waarop een heilige is afge-
beeld die het zelf uitgekozen heeft en van wie
het de betekenis kent, dan moet die icoon wel
van heel grote waarde zijn voor het betreffende
kind.

In de behandeling van kinderen die ‘vastgelo-
pen’ zijn, maak je als therapeut ook gebruik
van zijn of haar tekeningen. Via de tekeningen
kom je op de problemen van het kind. Het zijn
dan vrije tekeningen waarin het kind uitdruk-
king kan geven aan dat wat speelt.
Het niet problematische kind kan zelf uiting
geven aan zijn problemen. Dit gaat via spel,
tekenen en praten. De icoon kan een hulp zijn
mits ingebed in de cultuur en gedragen door de
ouders.

Kort samengevat:
Voor ik met de voorbereiding van deze lezing
begon, stond ik eigenlijk heel kritisch tegen-
over het schilderen van iconen door kinderen,
omdat zij moeten voldoen aan een zeer
gestructureerde vormgeving.
Nadenkend over de ontwikkeling van de teke-
ning, het leren tekenen en schilderen, het
magische en betekenisgevende dat een afbeel-
ding kan vertegenwoordigen en de helende
kracht van het geven van een naam aan datge-
ne wat een kind bezighoudt, ben ik voor mij-
zelf echter tot de volgende conclusie gekomen:
Binnen de context waarin kinderen in
Petersburg met icoonschilderen bezig zijn kan
dat naast het ontwikkelen van een aanleg een
zeer zinvolle bijdrage leveren aan het geeste-
lijk welzijn van de desbetreffende kinderen.

Jenny van der Baan

Jenny van der Baan is kinderpsychologe
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Op het gebied van kind, creativiteit en
geloof hebben wij bij de Katholieke
Bijbelstichting de laatste jaren bijzonder
veel gedaan, met name in de vorm van het
project Geloven Thuis, de geloofskoffert-
jes, ontwikkeld in samenwerkingmet het
AartsbisdomUtrecht en het Centrum voor
Parochiespiritualiteit in Nijmegen.Maar
daarover straks meer.Want voordat we
overgaan naar de concreetheid van koffer-
tjes, wil ik met u nadenken over wat er bij
gelovenmet kinderen komt kijken.

P
recies een week geleden werd in Zeist
een nieuw boek gepresenteerd onder de
titel ‘De spiritualiteit van je kind’. In dit

boek verkent de auteur Kitty Bouwman de
spontane uitingen van religieuze ervaring van
kinderen. Ze heeft uitspraken van kinderen en
observaties van ouders en leerkrachten verza-

meld. Daaruit blijkt dat kinderen, ook dege-
nen die niet in een gelovig nest zijn opge-
groeid, vaak toch persoonlijke ervaringen
hebben met het geheim dat het leven over-
stijgt. En als er naar hen geluisterd wordt,
durven ze ermee voor de dag te komen. Ze
hebben dingen van de hemel gezien, met God
gepraat, een engel ontmoet. Ze vertellen er
beeldend over. Sober en ontroerend. Ze vertel-
len dingen waarvan je denkt: hoe komt zo’n
kind erop. ‘Mam, God kan zich wel in dúizend
stukje verdelen.’ Of ‘We zijn allemaal een
computerspelletje van God’. Of, met Pasen:
‘Eigenlijk wordt Jezus vandaag weer geboren,
maar dan als groot mens.’ En hoe reageer je
daarop als ouder zo dat het kind zich verstaan
voelt.

De school van Rostislav Girvel is een prachtig
voorbeeld van een school in spiritualiteit, van
hoe men geloof dat in de kiem aanwezig is stap
voor stap tot bloei brengt, in cultuur brengt,
een uitingsvorm biedt. En door de manier
waarop hij de kinderen mystagogisch bege-
leidt én handvaardig maakt in het schilderen
van iconen, wordt een belangrijke kerkelijke
traditie bewaard, echte iconen, die zelf ook
weer geloof wekken. Dit lijkt mij een ideale
wisselwerking tussen traditie en individu, die
aan beide ruimte en continuïteit biedt.
De traditie verjongt zich in de jonge persoon
die er drager van wordt; de kinderen vormen
hun zielenleven aan de hand van eeuwenoude
arbeid. En dat alles vindt een bedding in de
kerkgemeenschap.
Misschien benijden we hier in Nederland de
Oosters-orthodoxie wel een beetje, waar het
christelijke geloofsgoed nog zo breed gedragen
wordt en in zoveel beelden en klanken rond-
zingt in de samenleving. Of romantiseer ik de
Oosters-orthodoxe traditie nu?
De realiteit in Nederland is dat kerkelijke taal
en rituelen door steeds minder mensen wor-
den gezocht om uiting te geven aan het won-
der van het leven. Jonge ouders die een baby
krijgen ervaren dit bijna allemaal als een won-

Thuis op een speelse manier
met geloven omgaan
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der, hoe rationeel en georganiseerd ze in het
gewone leven ook zijn, hoe zorgvuldig gestyled
de babykamer ook is. Bij het verbijsterend ori-
ginele van dit nieuwe leven valt dat allemaal
even in het niet. Soms wordt er dan voor geko-
zen het kindje te laten dopen, soms bedenkt
men eigen vormen waarin de kostbaarheid van
dit kindje wordt gevierd. Jonge ouders die wel
thuis zijn in het geloof en kiezen voor de doop
doen dit ook niet uit louter traditie of automa-
tisme, ze willen er individualiteit in leggen,
willen zichzelf in de doopviering uitdrukken.
Pastores leveren steeds meer maatwerk. En als
het meezit wordt er werk gemaakt van doop-
catechese, maar vaak is daar weinig tijd voor.
En hoe gaat het dan verder met de geloofsop-
voeding?
We zien gebeuren dat het traditionele geloofs-
goed van de kerk, met haar vormen en ritu-
elen, met haar verhalen en gebeden, terrein
verliest. Verliest God daarmee terrein? Dat is
een belangrijke vraag, die ik niet met nee durf
te beantwoorden. Het terrein van God verzor-
gen en cultiveren wij. Ja, ik denk dat een met
liefde doorgegeven geloofscultuur een mensen-
gemeenschap opbouwt en behoedt. Bewaart
tegen gevaarlijke leegheid. Waar we vormen,
verhalen en symbolen over God kwijtraken,
laten we een leegte ontstaan die vrij gemakke-
lijk kan worden gevuld met niet-God, niet-zin,
onzin, geld en gewin, hatelijke praatjes.
Daartegen willen we kinderen beschermen
door hen te voeden met het goede. En het
begint bij hun spiritualiteit, het werk dat God
in hen begint.

Vindt spontane geloofservaring een bedding in
de kerk; of is het omgekeerde waar en vindt de
kerk haar bedding in de spontane geloofserva-
ring? Op het symposium vorige week werd
deze vraag gesteld. Mijn opvatting is dat ze
niet zonder elkaar kunnen. De spontane uitin-
gen van kinderen kunnen gedijen en betekenis
krijgen in de context van de kennis die wij
mensen over God hebben verzameld. Kinderen
hoeven niet alles opnieuw en alleen te ontdek-
ken. Die kennis is neergeslagen in de bijbel, in
de theologie, in symbolen en rituelen van litur-
gie. Omgekeerd kan de kerk niet leven, als ze
de spontane geloofsbeleving van kinderen en
van hen die zijn als kinderen, niet op waarde
schat, smoort in lessen en leringen.
De boodschap van het boek van Kitty
Bouwman aan ouders en pastores is: luister

naar je kind, wees gevoelig voor wat in dat
koppie en in die ziel omgaat. Al verrast je kind
je met uitspraken, ga er open mee om, wees
benieuwd, want misschien weet je kind wel
meer te vertellen dan je zelf ooit hebt bedacht.
Het is een relativerende boodschap: geloofsop-
voeding is geen zwaar werk, je hoeft het niet
allemaal erin te stoppen, God is allang begon-
nen.
We hebben dit boek bij de KBS graag willen
uitgeven, omdat het precies door die invals-
hoek een prachtige aanvulling vormde op de
geloofskoffertjes van het project Geloven thuis.
Die bieden juist veel vorm en inhoud aan om
de geloofszin van kinderen te wekken en
beleefbaar te maken, in verbondenheid met de
traditie waar we veel waarde aan hechten. Ze
zijn afgestemd op verschillende leeftijdsgroe-
pen. Daarin lijken ze op de aanpak van de ico-
nenschilderschool die kinderen per leeftijd-
groepen laat oefenen op een bepaald aspect
van verbeelding en techniek, passend bij hun
bevattingsvermogen.

Koffertjes
Willen we het geloof niet laten verdampen,
prijsgeven aan de wereld van de onzin, dan
moeten we manieren vinden om dit geloof
zowel mystiek als begrijpelijk en beleefbaar te
maken op een eigentijdse manier. Zodat men-
sen er spelenderwijs, inoefenend en creatief
mee om kunnen gaan. En zulk materiaal was
in katholiek Nederland met een kaarsje te zoe-
ken.
Tegen deze achtergrond heeft een redactie
bestaande uit mensen vanuit het Aartsbisdom
Utrecht, de Katholieke Bijbelstichting en het
Centrum voor Parochiespiritualiteit in
Nijmegen een paar jaar geleden dit idee ont-
wikkeld: wij moeten geloofsmateriaal maken
dat heel laagdrempelig is voor gebruik thuis,
door iedereen die iets met geloof wil. Thuis
begint het. Geloofsopvoeding begint niet als
het kind kan praten of lezen. Het begint bij
sfeer, bij samen beleven en doen en herhalen.
Wij zeiden: Stel … dat ouders het Onze Vader
of Wees gegroet willen bidden met hun kinde-
ren, maar ze kennen de tekst niet meer zo
goed. Waar vinden ze die dan? Zo kwam het
idee van de losse gebedskaarten tot stand, die
in een standaardje op tafel kunnen staan of in
een lijstje naast het bed. Stel … dat ouders hun
kind kennis willen laten maken met
Bijbelverhalen, ze kopen een kinderbijbel,
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maar ze begrijpen zelf niet zo goed wat ze met
die vreemde soms brute verhalen moeten? Zo
kwam het idee tot stand van een mini-bijbel
met een zorgvuldige selectie van tien plus één
bijbelverhalen, precies passend bij die leeftijd
en bij de onderwerpen in die periode: begin,
schepping, geboorte, groei, ziek zijn en beter
worden, feest. Stel …dat je de geloofsthema’s
niet tot een eilandje wilt maken, maar ze wil
laten doorwerken in het dagelijkse spel van
kinderen? Zo ontstond het idee om decoraties
en spellen te maken waarin de personages en
verhalen uit de bijbel terugkomen en spelen-
derwijs kerkelijke en bijbelse begrippen wor-
den geleerd. Een memoryspel voor de jongsten,
een puzzel, en later een bordspel en een kwar-
tetspel voor de oudere kinderen.
Ook zochten we naar de uiterlijke vorm, naar
de beste illustratrice en de mooiste uitvoering.
Het zouden koffertjes moeten worden, letter-
lijk bagage voor ouders ommet hun kind de
weg van het geloof op te gaan. Er zijn er nu
twee verschenen, ‘Beginnen maar!’ voor de
leeftijd 1-5 jaar en ‘Ga je mee?’ voor de leeftijd
6-9 jaar. In het voorjaar van 2008 verschijnt
‘Het geheim van het vuur’ voor de leeftijd 10-
13 jaar. Ik laat u straks graag zien wat de
koffertjes bevatten.

Zeven bouwstenen
Voordat we de koffertjes uitpakken, vertel ik u
iets over de uitgangspunten die een rol spelen
bij geloofsopvoeding. Wat zijn de bouwstenen,
waaruit een kind een gelovig wereldbeeld
opbouwt?Wij hebben zeven bouwstenen als
volgt op een rij gezet, ongeveer in de volgorde
waarin het kind het kan bevatten en meema-
ken.

1e Geloofsopvoeding begint niet bij het over-
dragen van denkbeelden, maar begint met
sfeer thuis. Het begint bij ouders die zelf
geluk beleven aan hun relatie met God, die
Jezus als hun levende Heer ervaren. Zij willen
uiteraard hun kind in deze geborgenheid laten
meedelen. Dat is geen kwestie van besluitvor-
ming, het gebeurt vanzelf. ‘Zoals papa en
mama voor jou zorgen, zo zorgt God voor de
mensen.’ In die sfeer doet God gewoon mee in
het dagelijkse bestaan. N.B. Een bijzondere
uitdaging is dit voor ouders die het geloof niet
delen met hun partner.

2e Alle zintuigen horen erbij. Geloof heeft te

maken met alles van het leven, ziel en lichaam,
met vieren, eten/drinken, versieren, leven met
de seizoenen. Kinderen leven met al hun zin-
tuigen open. De verwondering over de schep-
ping is een eindeloze bron van gesprekjes en
gebedjes, geur en smaak, bekijken en betasten,
luisteren en zingen. Wij stimuleren ouders om
in hun huiskamer een plekje vrij te maken
voor een kijktafel. Dat is een plek waar je met
eenvoudige middelen, een gekleurde onder-
grond, wat dingen uit de natuur, een foto of
illustratie, iets present stelt wat dat moment
aandacht verdient, wat in de natuur te beleven
is, of voor een aanstaand feest, of een gedenk-
dag in de familie. Het wordt voor God
gebracht in de vorm van een gebedje of lichtje.
Bij zo’n aandachtsplek kan een kind creatief
betrokken worden en gevoel krijgen voor sym-
boliek.

3e Je hebt verhalen nodig om in te wonen. In
de verhalen uit prentenboeken en sprookjes-
boeken bieden we kinderen een wereld aan
waarin ze zich thuis kunnen voelen. Er vormt
zich een dak van verhalen boven hun hoofd.
De personages in de verhalen, met wie ze zich
kunnen vereenzelvigen, gaan avonturen aan,
maken tegenslag mee, redden zich eruit. Zo
leer je het leven kennen. De sterkste verhalen
overleven eeuwenlang. Zo is het ook met
Bijbelverhalen. Ze zijn bedoeld om je gebor-
genheid te geven omdat ze laten zien dat God
van mensen houdt en ze uitdaagt en behoedt.
Het grootste verhaal dat wij kennen is dat van
Jezus van Nazaret. Voor kinderen begint dat
verhaal bij Kerstmis, bij zijn geboorte. Als ze
groter worden komt zijn leven erbij, zijn won-
deren, zijn onderricht, zijn dood en verrijze-
nis, Goede vrijdag en Pasen.

4e uitgangspunt: geloof is een relatie.God is
niet een grootheid waarover je bepaalde bewe-
ringen doet, over wiens bestaan je het wel of
niet eens bent. God is een Gij, een U, de Ander
met wie je praat, aan wie je je toevertrouwt.
De relatie in geloof noemen we ‘gebed’. Met
een kind bidden is al heel jong mogelijk. Je
neemt het mee in je eigen samenspraak met
God, in vaste gebeden of zelfgemaakte gebe-
den.

5e Vaste tijden en rituelen in het gezin en op
school helpen je ordening te ervaren. Je leeft
in een geschiedenis en door te vieren markeer
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je de tijd van week tot week, van jaar tot jaar.
De feesten bakenen de jaren af (dat is in het
scheppingsverhaal de eerste taak van de zon
en de maan) en steeds word je weer een stukje
groter. Het is fijn als je ouders werk maken van
verjaardagen, en van het liturgisch jaar, met
Kerstmis en Pasen.
Als je wat ouder bent en het jaar overziet, gaat
ook de voorbereidingtijd op feesten een rol
spelen. Veertigdagentijd, vastentijd.
Voorbereiden, feesten en opruimen horen bij
de adem van het jaar. In het tweede koffertje
zit een tafelkalender voor de 40-dagentijd.

6e Symbolen vormen een eigen taal in het
geloof. Geloof kan niet zonder symbolen, sym-
booltaal. Deze taal leren kennen en gebruiken
is belangrijk voor het iets oudere kind. Een
symbool is iets dat tegelijk zichzelf is én naar
iets anders verwijst. Als je het maar weet! De
kaarsvlam is een vrolijk vlammetje, en is tege-
lijk een symbool voor iets wat omhoog gaat als
een gebed. Een kaarsje is een gebedje. Of een
andere symboliek: de kaarsvlam is een licht-
puntje en tegelijk symbool van iets wat sterker
is dan het donker. De Paaskaars verbeeldt het
leven sterker dan de dood. Bij een symbool
hoort een verhaal om het symbool te laden
met betekenis. En die betekenis wordt gedeeld
met heel veel mensen.

7e Ten slotte is verbondenheid, solidariteit
met mensen een grote bouwsteen voor geloof.

Medemenselijkheid, liefde voor je naaste, wie
daar geestelijk van doordrongen is, is geen
kind meer, is geestelijk volwassen en leeft in de
geest van Jezus Christus.

Al deze uitgangspunten en bouwstenen zijn
verwerkt in de koffertjes die opgebouwd zijn
in leeftijdsgroep, sacrament, kerkfeest, levens-
thema, en bijbelthema’s. Ondanks deze door-
dachte opzet noemen we de koffertjes geen
catechesemethode, maar een pakket materia-
len om vrij mee te spelen en mee om te gaan.
Misschien is een gezin een heel klein beetje
iconenschool, maar dan overdrachtelijk. In het
gezin leren kinderen vaardig te worden in de
kunst van het geloof. Niet ieder kind is er even
ontvankelijk voor, heeft er evenveel talent
voor. Maar als de begeleider, in dit geval de
ouders, weten wat ze willen en die kleine extra
aandacht aanbrengen in hun huis, geven ze
hun kind het geluk mee ‘icoon te worden’, dra-
ger van Gods beeld.

Marjet de Jong

Marjet de Jong is uitgeefster bij de
Katholieke Bijbelstichting en redactielid van
Geloven thuis

Bezoek voor meer informatie over de
geloofskoffertjes: http://www.bijbel.net/kbs/
Het koffertje ‘Het geheim van het vuur’,
waarover in deze lezing sprake is, is reeds
verschenen.
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Enkele jaren geleden schilderde ik een
icoon voor een bevriend gezin. Toen de
icoon feestelijk een ereplaats had gekre-
gen in de huiskamer - het was een icoon
van deMoeder Gods - kwam de jongste
zoon, Vincent van 9 jaar, wat bedremmeld
naar mij toe en vroeg: “Piet, zou ik dat
ook kunnen, een icoon schilderen ... en
zou jij me dat dan willen leren?”

U
begrijpt dat het hart van iedere rechtge-
aarde leraar opspringt van vreugde bij
een dergelijke vraag. “Wil je mij dit

leren?” “Jazeker“, antwoordde ik van harte.

Zo kwam Vincent bij me. En wij werkten vele
woensdagmiddagen aan de icoon van de
Heilige Nicolaas. De Sint verbindt!
Voor we aan het werk gingen, sprak ik een tra-

ditioneel gebed uit bij de icoon van Christus,
waarna Vincent zich, mij volgend, in grote
concentratie bekruiste en de icoon kuste.
Tijdens het schilderen spraken Vincent en ik
over de zachte kleuren van de icoon, zoet als
honing; over het vriendelijk gelaat van de
Heilige Nicolaas en over zijn omzien naar wie
hulp behoeft en hoe hij daarin Christus volg-
de. En ik vertelde hem het verhaal van de
stola:

Toen priester Nicolaas met een collega op weg was
om in een naburige provincieplaats voor te gaan in
de liturgie, werden ze staande gehouden door een
boer die met zijn wagen in de modder was
gestrand. Nicolaas hielp de boer, in tegenstelling tot
zijn collega. Deze vermaande hem met de woorden:
“Nicolaas, laten we doorrijden. We komen te laat
in de kerk en je kleed raakt besmeurd met modder.”
Ze kwamen inderdaad te laat bij de kerk aan.

Kinderen en iconen



1 7 Kinderen geven kleur aan geloven

Groot was hun vreugde toen ze in de narthex een
schoon priesterkleed aantroffen. Men zegt dat de
Moeder Gods zelf dit kleed daar voor Nicolaas had
neergelegd!

Op vele Nicolaas-iconen is in een medaillon de
Moeder Gods afgebeeld. Zij biedt daar
Nicolaas een schone stola aan.

“Vincent”, zo vervolgde ik, “dit verhaal
gebeurt nog steeds.” En ik vertelde hem van
mijn bejaarde buren, die in de herfst door een
park liepen en door de vele gevallen bladeren
het verschil niet meer konden zien tussen het
pad en de vijver. Tot hun grote schrik liepen
zij het water in. Gelukkig konden ze weer
tegen de oever opklauteren. Bij de uitgang van
het park zag een passerende automobilist hen
kleumend staan. Hij bracht zijn wagen tot stil-
stand en nodigde hen uit om in te stappen. Hij
zou hen graag thuisbrengen. Mijn buren sput-
terden tegen: “De bekleding van uw auto
raakt besmeurd, beste man.” Maar de auto-
mobilist reageerde niet op hun opmerking. Hij
bracht mijn buren thuis. “Vincent” zo sprak
ik, “die man was Nicolaas!”

Vincent, inmiddels 12 jaar geworden, schilder-
de recent onder mijn begeleiding een icoon
van de Moeder Gods. Nog zie ik hem, met de
icoon in zijn rugzakje en met een blos van
opwinding op zijn wangen, op zijn crossfiets
stappen om de icoon veilig thuis te brengen en
aan zijn moeder te geven.
Toen drong zich sterk de herinnering bij mij
op aan de dag dat ik de eerste, door mij
geschilderde icoon thuis bracht. Ook een
Nicolaas en ook op de fiets, en ik weet dat ik
als op vleugelen gedragen thuiskwam en nog
komt er een geluksgevoel over me, wanneer ik
aan die dag terugdenk; ik was als een kind zo
blij.

Dan denk ik aan de paddestoelen die ik boet-
seerde als knaapje bij een vriendje thuis. Nog
ruik ik de klei, de plakkaatverf en het vernis!
En ik beleef opnieuw de vreugde van het
geduldig werken, met de vader van mijn
vriendje als deskundige leraar in de buurt.
Werken en wachten - vol verwachting - tot de
klei gedroogd was en we met schilderen en
tenslotte vernissen konden beginnen.
Hoe sterk en waardevol zijn de ervaringen die
we als kind opdoen.

De moderne jeugd is gericht op vele vluchtige
genietingen: events, kicks; is sterk op de onmid-
dellijke beleving en bevrediging gericht, in de
realiteit, maar ook - en steeds vaker - virtueel.
Hoe moeilijk kan zo liefde voor een ambacht,
een vak opbloeien. Liefde vraagt immers tijd,
zorgvuldigheid en respect en moet ook zicht-
baar zijn in de persoon die begeleidt en aan-
stuurt.

Vincent en ik hebben het nog geurende linde-
hout geschuurd, krijtlagen gepolijst, emulsie
gemaakt van eigeel, water en azijn en temper-
averf met behulp van een vijzeltje en pigmen-
ten met intrigerende namen als gebrande sien-
na, titaanwit, omber, vermiljoen...

Ik begeleidde zijn schilderen met respect voor
zijn handschrift en ook met respect voor de
iconografische traditie. We zochten steun bij
de grote leermeesters uit het verleden, want
bij hen zijn wij beiden immers leerling. Met
woorden uit een gedicht van Vasalis:

Zij luist’ren beiden naar een oud verhaal,
wondere dingen komen aangevlogen,
zichtbaar in hun verwijde ogen,
als bloemen, drijvend in een schaal.

Ik leer ook van mijn leerling door mij steeds
de vraag te stellen hoe de heilige zo eenvoudig
mogelijk te schilderen en ook de vraag te stel-
len naar wat echt van belang is en wat gemist
kan worden. En ik probeer spontaner en arge-
lozer te schilderen, minder verkrampt, minder
gepolijst, met meer vreugde en misschien wel
met minder hoogmoed.

“Als gij niet wordt als de kinderen...”
Bernard Frinking, icoonschilder en leraar, zei
in dit verband: “De pedagogie van de Heer
heeft tot doel om van de mensen kinderen te
maken. De hoogste graad van Zijn onderwijs is
de kleuterklas, want daar doen ze de werkjes
met de juf en spelen ze. En als je God wilt ver-
staan, dan moet je Hem naspelen.“

Op naar de kleuterschool! Maar dat betekent
niet versimpelen. Een kind wil groeien, wil
voedsel ontvangen en verantwoordelijkheid
dragen. Van een leerling, een discipel, mag
discipline gevraagd worden om een taak te
volbrengen én geduld om een lange weg te
gaan. Die leerling mag weten en ook ervaren
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dat de weg lang en soms zwaar zal zijn en dat
trouw en inspanning gevraagd worden, zoals
ook een trainer van een voetbalclub van zijn
pupillen vraagt.

Robert Hughes, kunstcriticus: “We vreten ons
misselijk aan snelle snacks én snelle kunst.
Wat we nodig hebben is trage kunst. Kunst die
de tijd omsluit zoals een vaas water omvat.
Kunst die voortkomt uit visie en vaardigheid,
die niet louter sensatie zoekt, die niet in tien
seconden begrepen wil worden, die geen nep-
symbolen biedt, maar iets in ons diepste
wezen aanspreekt.“
Deze woorden zijn mij uit het hart gegrepen.
Dit is de kunst die volwassenen én kinderen
behoeven als tegenwicht tegen het moderne
bombardement aan beelden.

Antoine Bodar, priester en kunsthistoricus:
“Weer zal de kunstenaar gevraagd worden zijn
ogen te doen vasten om nieuw te kunnen zien.
Weer zal het beeld uit bidden voortkomen en
tot bidden terugvoeren.”

En hier naderen we de icoon, die poogt op
sobere wijze zichtbaar te maken wat onzicht-
baar is gebleven en in dit tijdsbestel nog blij-
ven zal. De icoon die verwijst naar het oer-
beeld en die preludeert op wat komen gaat,

geschilderd met zorgvuldig gekozen materia-
len naar het hoogst ambachtelijk en artistiek
kunnen van de iconograaf.

Ik wil besluiten met een gedicht van de al eer-
der geciteerde dichteres Vasalis. Een gedicht
waarin de herfst als de lente is, einde of nieuw
begin en de dichteres zich als een kind onthe-
ven voelt van alle strijd en tijd... zoals de heili-
gen van wie wij het gelaat schilderen.

Oktober
Teder en jong, als werd het voorjaar
maar lichter nog, want zonder vruchtbegin,
met dunne mist tussen de gele blaren
zet stil het herfstgetijde in.

Ik voel alleen, dat ik bemin,
zoals een kind, iets jongs, iets ouds,
eind of begin? Iets zo vertrouwds
en zo van alle strijd ontheven –
niet als een eind van het leven,
maar als de lente van de dood.

De kruinen ijl, de stammen bloot
en dit door stilte en mist omgeven.

Piet Van Der Heide

Piet Van Der Heide is icoonschilder
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‘Voortgaande op
De Koninklijke Weg’

Iconen voor westerse Christenen
Als medewerker Oosterse Kerken van de
Katholieke Vereniging voor Oecumene
boeit het mij ontzettend, hoe iconen een
plek hebben bij westerse christenen: pro-
testanten en katholieken. Deze westerse
christenen zijn daarmee volgens mij
‘voortgaande op de koninklijke weg’. Dit
vrij vertaalde fragment uit de Latijnse ver-
sie van de besluiten van het Tweede
Concilie van Nicea (in 787) dat de iconen
rehabiliteerde, koos ik als de hoofdtitel
voor mijn voordracht. Het leek mij goed
om ter gelegenheid van deze tentoonstel-
ling - die een samenwerking is tussen Oost
enWest – het thema van ‘iconen voor wes-
terse christenen’ wat nader te belichten.

E
erst kijk ik met u kort naar de plaats van
de icoon binnen het geheel van de
Oosterse Kerken, Daarna zoom ik in op

de Oosters-Orthodoxe Kerk, de kerk waarin
ten tijde van het Byzantijnse Rijk de icoon zijn
uiteindelijke triomf vierde. Vandaaruit kijken
we naar de plaats van de icoon in het westerse
christendom: in de geschiedenis én in de hui-
dige tijd. Ik zeg dan iets over een zeer vitaal
element van de liturgie, namelijk de actualisa-
tie en presentstelling, aan de hand waarvan ik
probeer het belang van de icoon te belichten.
Ik geef ook nog enkele gedachten ter overwe-
ging, en besluit daarna.

Plaats van de icoon in het christelijk
Oosten

Niet alle oosterse kerken hebben een duidelijke ico-
nentraditie
Er zijn grote verschillen tussen de vele ooster-
se kerken. Eén zo’n verschil is dat niet al deze
kerken een duidelijke iconentraditie kennen:
het gaat om oosterse kerken die geen enkele

band hebben – of nietmeer hebben - met ico-
nen óf waarin iconen een enigszins gerespec-
teerde, maar deels ook onduidelijke positie
innemen. Natuurlijk zijn er oosterse kerken
waar iconen volop hun plaats hebben.
De afwezigheid of onder-vertegenwoordiging
van iconen in bepaalde oosterse kerken heeft
vele redenen. Ik noem er twee, die hier van
belang zijn:

1 In de vroege kerk waren er aanvankelijk
geen iconen. Het oudste christendom werd
bepaald door de als vanzelfsprekend over-
geërfde traditie uit het Oude Testament,
dat afbeeldingen niet zouden mogen van
God. Sommige oosterse kerken zijn in feite
ongemerkt trouw gebleven aan die traditie.
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2 Als christenen met volle overtuiging achter
dit verbod gingen staan, ontwikkelden ze
een regelrechte icoonvijandige leer.
Christenen die wél voor iconen kozen, wer-
den dan verketterd door de iconenbestrij-
ders.

Overigens, iconen zijn soms ook om externe
niet-principiële redenen verdwenen, gewoon
door de teisteringen van de geschiedenis. Met
de iconen zelf verdween dan eveneens de ico-
nentraditie.
Toch is er geen enkele hedendaagse oosterse
kerk die om principiële redenen iconen
afwijst.

Efrem de Syriër
Als ik kijk naar die zeer verschillende praktij-
ken en waarderingen inzake iconen in oosterse
kerken, dan haal ik graag een woord van
Efrem aan. Efrem raakt mijns inziens aan de
kern, wanneer hij het volgende zegt in een
hymne:

Zie, Uw beeld is gevormd
met het bloed van de druiven — op het brood,
en gevormd op het hart
door de vinger van de liefde
met de verf — van het geloof.

Efrem werkt hier een beeld uit vanuit de
Maaltijd des Heren. In de Syrische traditie
tekent de voorganger met aan zijn vinger wat
geconsacreerde wijn het geheiligde brood.
Efrem leefde vrijwel zeker nog in die oud-ker-
kelijke traditie die het zonder iconen stelde.
Iconen op zich waren voor zijn locale kerk
geen issue. Wel duidt Efrem hier al op de kern,
waar het bij iconen om gaat. Ik zelf vat Efrem’s
woorden graag zó op: of een oosterse kerkelij-
ke traditie nu iconen heeft of niet, het gaat om
die kern: het hart, het geloof en last but not
least om hetWare Beeld: Christus.

Icoon inOosters-Orthodoxe Kerk
De Vlaamse filosoof Paul Moyaert zegt in zijn
recente boek ‘Iconen en beeldverering’ (2007)
dat de aanvankelijke afwezigheid van iconen
in de vroege Kerk, op grond van het oudtesta-
mentische beeldverbod, op de lange duur
logisch gezien niet meer houdbaar was. God is
immers mens geworden in Jezus Christus. Dus
je kunt Hem afbeelden. Binnen de context en
lange geschiedenis van het oosterse christen-

dom heeft de Byzantijnse traditie, de Oosters-
Orthodoxe Kerk, hieruit een duidelijke conclu-
sie getrokken. Ze heeft tegenover de icoonvij-
andige stroming in haar eigen gelederen de
icoon verdedigd. En de icoon is niet enkel en
alleen een pedagogisch instrument, maar
bemiddelt ook als het ware een tegenwoordig-
heid. Bij een icoon van de heilige Paulus wor-
den we niet alleen maar herinnerd aan een
goed voorbeeld uit het verre bijbelse verleden,
maar treden we ook in een soort symbolische
ontmoeting met de heilige, van wie we mogen
geloven dat deze deelt in de gemeenschap van
de heiligen, levend bij God.
De icoonvijandige stroming delfde in het
Byzantijnse Rijk het onderspit. De Kerk beves-
tigde met twee Oecumenische Concilies in de
8e (787) en 9e eeuw (869) de verering van de
iconen. Van toen af nam de icoon een hoge
vlucht in de Oosters-Orthodoxe Kerk.

Icoon in het Latijnse christendom
Hoe is het westen gevaren in de tussentijd? Het
westers christendom heeft vanaf zijn ontstaan
al heel snel kerkelijke figuratieve kunst gekend
en deze ruimschoots ontwikkeld. De Latijnse
Kerk heeft ook die twee genoemde
Oecumenische Concilies aanvaard. Het Westen
was nog in volledige kerkelijke gemeenschap
met de Byzantijnse Kerk. Men vertaalde de oor-
spronkelijk Griekse concilieteksten in het
Latijn. Van de eerste woorden van de besluiten
van één van die Concilies stamt ook de titel van
mijn lezing: ‘voortgaande op de koninklijke
weg’. «Regiae quasi continuati semitae,…» Er staat
in het Latijn eigenlijk letterlijk ‘voortgegaan
zijnde’.
Moyaert zegt in zijn boek, dat de vertaling van
het conciliebesluit over de iconen vanuit het
Grieks in het Latijn niet erg goed was gedaan.
En dat er om die reden in het Westers christen-
dom wel misverstanden moesten ontstaan rond
de iconenleer van de Byzantijnse Kerk. Er zijn
afwijzende uitspraken van een lokale synode in
het Frankische Rijk, op het einde van de 8e

eeuw (in 794) te Frankfurt. Deze synode heeft
de toon gezet van een bepaalde tendens in het
westerse christendom, waarbij de iconenvere-
ring à la de Byzantijnse Kerk in een kwade reuk
kwam te staan. Toch heeft die synode van
Frankfurt in de westerse kerk nooit de erken-
ning gekregen die het Tweede Oecumenisch
Concilie van Nicea uiteindelijk zou hebben.
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Mijn overtuiging is dat men in het westen in
zekere zin op de ‘koninklijke weg’ is blijven
voortgaan. Zeker, de weg van de iconen was er
in het westen duidelijk één met hobbels en met
veel zijwegen en werd daarmee ook een andere
weg dan die in Byzantium en in de Oosters-
Orthodoxe Kerk, meer een stippellijn dan een
doorgetrokken lijn, en op een gegeven moment
ook wel erg dun. Maar toch, ik waag hier de
stelling dat iconen in feite nooit écht – nooit
helemáál - uit het westers christendom zijn weg
geweest en dat ze dus in principe ook niet
exclusief oosters of oosters-orthodox zijn.
Kijken we eens naar wat er in het westen aan-
wezig is aan iconen: panelen, muurschilderin-
gen, bas-reliëfs, mozaïeken,: in de basilica’s
van Rome en Ravenna; in de Normandische
kerken op Sicilië; in de SanMarco te Venetië;
in de kerken van Florence —inderdaad vaak
vervaardigd door Byzantijnse vaklui; de icoon
van de Zwarte Madonna van Cze,stochowa;
maar ook wat we zien in de stadskerkjes van
Toscane en het Umbrië van Franciscus; de 11e

eeuwse fresco van Christus in de kathedraal
van Tivoli; de Romaanse wandschilderingen in
de Catalaanse kerkjes in de Pyreneeën, ja
überhaupt de vele fresco’s over het gehele
christelijke westen; de Latijnse kruisvaarders-
iconen in het Midden-Oosten; de iconen van
Sint-Dominicus; de oude Kroatische basreliëfs
in steen, de laat-middeleeuwse Boheemse
panelen en de religieuze volksschilderingen in
Duitstalige en Midden-Europese landen.
Zeker, er is een belangrijke ontwikkeling in de
westerse kunst gekomen die onomkeerbaar is.
De strakke kerkelijke canon die zo verwant
was met de Byzantijnse werd op een gegeven
moment losgelaten. Toch denk ik dat in de
rooms-katholieke geloofsbeleving beelden - ook
driedimensionale – niet zelden de functie heb-
ben gehad die de iconen hebben in de Oosters-
Orthodoxe Kerk. Ze waren en zijn niet louter
catechetische verwijzingen naar voorbije
geloofshelden, maar bemiddelen wel degelijk
een symbolische aanwezigheid. En nog niet zo
heel lang geleden maakte de icoon van OLV
van Altijddurende Bijstand, een van oorsprong
Griekse icoon, vanuit de redemptoristenkerk
te Rome een ware zegetocht door het Rijke
Roomse leven.

De praktijk rond iconen bij katholieken
en protestanten
De afgelopen vijftig à zestig jaar heeft in de
rooms-katholieke kerk, maar ook bij prote-
stantse christenen, de icoon een soort come-
back gemaakt. Onder deze hedendaagse gelo-
vigen is de laatste decennia een feeling voor
religieuze kunst in het algemeen en voor ico-
nen in het bijzonder ontstaan. Vele katholieke
kerkgebouwen hebben tegenwoordig iconen in
hun liturgische ruimte, soms oude ‘échte’ ico-
nen, soms mooie reproducties opgeplakt op
hout, soms ook recente iconen, in opdracht
geschilderd. Want er zijn inmiddels ook katho-
lieke en protestantse icoonschilders, niet zel-
den overigens opgeleid door Orthodoxe icoon-
schilders. Er is oprechte belangstelling voor
iconen als religieus fenomeen, een bescheiden
belangstelling weliswaar, maar ontegenzegge-
lijk aanwezig. Zij gaan voort op de koninklijke
weg, die volgens mij in het westen dus nooit
helemaal was verlaten, maar wel in de versuk-
keling was geraakt. Voor de herontdekking
hadden en hebben we de Oosters-Orthodoxe
Kerk nodig, die als geen andere kerk de icoon
en zijn leer heeft bewaard, ontwikkeld en
gekoesterd.
In de titel van mijn voordracht heb ik het
woord ‘koninklijke weg’ ingevoerd vanuit een
wat losse interpretatie. De concilievaders van
Nicea II bedoelden natuurlijk met de ‘konink-
lijke weg’ dat er geen andere weg mogelijk was.
Mag ik dat wat nuanceren, iets minder exclu-
sief? De geschiedenis van de icoon in het
Westen laat zien dat er meerdere wegen zijn –
en ik heb aan het begin laten zien, dat het
christelijke Oosten als geheel eveneens die
diversiteit vertoont.
Je kunt op velerlei wijze God, Christus en de
heiligen de eer brengen die hun toekomt – alle-
maal O.K., vrijheid blijheid -, maar de iconen-
verering is daarbij een ‘koninklijke weg’.
Aan de hand van één belangrijke betekenis
van de icoon hoop ik wat verder uit te leggen
wat die ‘koninklijke weg’ dan wel kan zijn voor
christenen in het Westen. Ik leg dat belang van
de icoon uit via de liturgie.

Het liturgische ‘Heden’

Insteken op een belangrijk moment: het liturgische
‘hier en nu’ (gewijde tijd)
Ik rangschik iconen in de orde van het present
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stellen in het heden. Presentie.
Tegenwoordigheid. God is betrokken op deze
wereld: op deze schepping, op deze geschiede-
nis: van een volk, van een kerk, van elke men-
selijke persoon. De menswording van God in
Jezus is van deze aanwezigheid en betrokken-
heid de ultieme consequentie.
Met welke karaktertrekken wordt deze pre-
sentie in onze christelijke tradities verwoord
en vormgegeven? In dit verband zegt de
Engelse oriëntalist en theoloog Sebastian
Brock iets heel behartigenswaardigs. Hij
spreekt over twee soorten tijd: “De gewone tijd
is lineair en elk punt in de tijd kent een ‘voor’
en een ‘na’. Gewijde tijd (“sacred time”) ech-
ter kent geen ‘voor’ en ‘na’, alleen het ‘eeuwige
nu’. Belangrijk bij gewijde tijd is de inhoud, en
niet een bepaalde plaats in de opeenvolging
van de lineaire tijd. Dit betekent dat gebeurte-
nissen die gesitueerd zijn op verschillende
punten in de historische tijd maar deelhebben
aan dezelfde heilsinhoud – gebeurtenissen
zoals Christus’geboorte, doop, kruisiging,
nederdaling in de sjeool en verrijzenis – …, dat
die allemaal bijeenkomen in de gewijde tijd.
Het gevolg is dat hun totale heilsinhoud naar
believen kan worden samengebald in om het
even welk opeenvolgend punt in de lineaire
tijd.”

Voorbeelden van actualisatie
Dat we met de ‘gewijde tijd’ op een vitaal
onderdeel van onze bijbels-christelijke traditie
stoten, wil ik laten zien aan de hand van één
voorbeeld uit de Bijbel en één uit de traditie:
1 Exodus 13, 8 zegt over de viering van het
Israëlietische paasmaal:
“[…] vertel uw kinderen die dag: “Zo gedenk
ik wat de HEER voor mij heeft gedaan toen ik
wegtrok uit Egypte.” De latere joodse tekst
van het paasmaal benadrukt Exodus 13, 8
nog eens heel expliciet met de woorden: “In
elke generatie is men verplicht zich te
beschouwen alsof men zelf uitgetrokken is
uit Egypte.” Kortom, de Uittocht wordt geac-
tualiseerd en present gesteld.

2 De christelijke traditie kent eveneens dit
‘hier en nu’, het ‘Heden’ van de liturgie:
“Heden is onze heiland geboren, Christus
de Heer” zegt een kerstlied van Huub
Oosterhuis dat ik vond in de katholieke
bundel Gezangen voor Liturgie. En
Oosterhuis zegt het daarmee de hele
Byzantijnse, Romeinse, anglicaanse en pro-
testantse eredienst na.

Heden…Op zoveel momenten van ons chris-
telijk leven voltrekt zich deze presentstelling:
in Christus’ werkelijke tegenwoordigheid in de
Maaltijd des Heren—zowel voor katholieken
als voor protestanten;
in de bijbellezing: de lectio divina van de monni-
ken; de door de Geest geïnspireerde individu-
ele bijbellezing in de Reformatie; maar ook en
vooral wederom de Schriftlezing in de liturgie.
Ik geef een voorbeeld uit het protestantisme,
met de woorden van Dietrich Bonnhoeffer uit
zijn prachtige boek Gemeinsames Leben:
“[De afzonderlijke bijbelboeken] plaatsen de
luisterende gemeente midden in de wonder-
baarlijke openbaringswereld van het volk
Israël met zijn profeten, richters, koningen en
priesters, zijn oorlogen, feesten, offers en lij-
den. De gelovige gemeente wordt binnenge-
voerd in de kerstgeschiedenis, in de doop, in
de wonderen en de gesprekken, in lijden, ster-
ven en opstanding van Jezus Christus. […]
Wij krijgen deel aan wat eenmaal tot ons heil
plaatsvond. Wij trekken, onszelf vergetend en
verliezend, mee door de Rode Zee, door de
woestijn, over de Jordaan het beloofde land
in.”

Hier toch een belangrijke opmerking. Er blijft
een spanning tussen dit liturgische heden én
de vervulling van de belofte die nog uitstaat.
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Er blijft een discrepantie tussen een heilsfeit
zoals dat zich in de lineaire tijd op een concre-
te plek heeft voltrokken en ‘geopenbaard’ én
de presentstelling ervan in de ‘gewijde tijd’.
Van die spanning en discrepantie getuigt
Cyrillus van Jeruzalem naar aanleiding van
het doopsel. De doop wordt in het NT een ster-
ven en verrijzen met Christus genoemd.
Cyrillus dringt daarbij aan op het maken van
een reëel onderscheid. Hij zegt: “In de doop
stierven we niet echt en werden we niet écht
begraven, werden we ook niet werkelijk
gekruisigd en wederopgewekt. Onze naboot-
sing geschiedde binnen een figuur, maar onze
verlossing geschiedde in werkelijkheid.” [einde
citaat] Er is dus ín de presentie ook een ont-
breken. Vanuit het geloof in de werkelijk
gebeurde verlossing reiken wij tegelijkertijd
naar de vervulling ervan.

Icoon als heilsbemiddeling
En nu de icoon….! In de icoon licht m.i. het
‘liturgische heden’ op. Door zijn compositie,
door zijn tweedimensionaliteit, door zijn stijl.
De icoon is haast de ‘materialisering’ of mis-
schien toch maar liever: de actualisering van
het ‘Heden’ zoals dat in de liturgie even
oplicht en daar steeds weer ‘klinkt’ als nieuw.
Maar de icoon staat ook in de spanning van
het nog onvervulde.
Kortom, de icoon is een soort paradox van het
reeds nu en het nog niet. Aan die paradox ont-
leent hij mijns inziens zijn mysterieuze
kracht.
Er is volgens mij een grote behoefte aan deze
paradox. Deze verdiept ons geloof.
Willen we dat ‘heden’ van de gewijde tijd en
tegelijkertijd de spanning ervan een plaats
geven in ons geloofsleven, dan ligt daar voor
ons de ‘koninklijke weg’ open van de icoon. Ik
zou zeggen: we hoeven hem niet te begaan. We
kunnen ook leven in een beeldloze christelijke
traditie metWoord en Sacrament. Maar wat
een geschenk!, als we het ook mogen met de
visuele verbeelding van het heil, en als we ons
daarbij kunnen laten inspireren door de tradi-
tie der eeuwen, die in de Kerk van alle tijden
bewaard is gebleven. Kortom, ‘voortgaande op
de koninklijke weg’.

Enkele gedachten en suggesties

Canoniciteit en herkenbaarheid (bijbel, populaire
heiligen)
In de Oosters-Orthodoxe Kerk is het schilde-

ren van iconen aan strenge regels gebonden:
de canon. Dit heeft ook te maken met herken-
baarheid, zonder welke iconen niet kunnen
bestaan. Het is een collectieve, gedeelde
‘kunst’, kortom een kerkelijke kunst.
Ik weet niet hoe ik over deze Byzantijnse
canon moet denken met betrekking tot ons
onderwerp: iconen voor westerse christenen.
Een canon voor het westerse christendom
inzake iconen is in feite allang losgelaten. Je
zou die officieel wel kunnen invoeren, - ik zie
het onze kerkelijke autoriteiten overigens nog
niet doen -, maar of zo’n canon zich dan op
enige receptie zou mogen verheugen, waag ik
te betwijfelen. Daarvoor zie ik ook binnen de
kerken te zeer een onomkeerbaar religieuze
verandering gaande, inclusief een fundamen-
teel gewijzigde verhouding met gemeenschap
en gezag.
Anderzijds, iets in mij maakt dat ik er voor
zou willen pleiten dat westerse icoonschilders
zich in belangrijke mate laten inspireren door
wat de Byzantijnse canon of sommige westerse
tradities ons bieden, niet op een dogmatische
manier, maar wel met respect voor de eigen
zeggingskracht zoals iconen die hebben gehad
in de geloofstraditie. Ik denk dat dat trouwens
meestal ook door westerse icoonschilders
gebeurt.
Ik heb me afgevraagd wat in ons westerse
christendom wél op autoriteit en prestige kan
bogen:
1 Wat ik nog als een wijd en zijd erkende
canon zie in Nederland, onder gelovigen en
niet-gelovigen, is de Bijbel. Westerse iconen
zouden zeer wel vooral bijbelse thema’s en
figuren present kunnen stellen.

2 Christelijke feestdagen roepen nog voldoen-
de respons op, met name Kerstmis, Goede
Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Die thema’s
lijken mij uitermate geschikt voor iconen in
westerse context.

3 Ook zie ik dat bepaalde mensen, heiligen,
heel populair zijn in sommige kerkelijke
kringen: Franciscus, Titus Brandsma,
Theresia van Lisieux, Johannes van het
Kruis, Willibrord. Van hen zijn de laatste
tientallen jaren ontelbare iconen vervaar-
digd door westerse christenen.

4 Ik denk last but not least aan de stijl. Mensen
verbinden de typisch Byzantijnse stijl en
iconen met elkaar. Die stijl heeft gezag.

Omgaan met iconen: de verering
Ik zie dat westerse christenen, zelfs als ze bij-
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voorbeeld naar een katholieke Byzantijnse vie-
ring gaan, op een andere manier omgaan met
iconen dan ik in Orthodoxe kerken zie. Ik kan
eigenlijk hier alleen maar spreken voor
Nederland. De meeste Nederlanders zijn niet
zo scheutig met buigingen en andere religieu-
ze lichaamsgebaren. Moslims kussen de
Koran, joden de Torarollen, Oosters-
Orthodoxen iconen - en Nederlanders van wes-
terse christelijken huize, althans de katholie-
ken onder hen…? Die hebben al moeite om
hun buurman of -vrouw bij de vredesgroet een
hand te geven, laat staan een vredeskús, om
nog maar te zwijgen dat ze een voorwerp zou-
den kussen. Het kussen van het kruisbeeld tij-
dens de kruisverering in de Romeinse Goede
Vrijdagviering wordt door velen ervaren als
een vreemd relict uit een voorbije tijd en vaak
als praktijk ook losgelaten; het kussen van het
altaar door deze of gene traditiegetrouwe
priester aan het begin van de eucharistie
wordt met onbegrip bejegend, ook al is het de
eigen westerse Romeinse traditie. In
Orthodoxe parochies daarentegen leren
nieuwkomers zich te voegen in wat die traditie
integraal aan religieuze expressie biedt. Wat
daar ook helpt is dat je niet de enige bent; je
ziet anderen ook de buigingen, de kruistekens
en de gebaren maken en de iconen kussen.
In westerse parochies en kerkelijke gemeentes,

die dus niet Orthodox zijn, zie ik dat allemaal
nog niet gebeuren. Als het over iconen gaat,
blijft het bij kijken, of wellicht een bescheiden
buiging. In die wat terughoudende cultuur als
het over lichamelijke expressie in de liturgie
gaat, moet de icoon wellicht geleidelijk aan
zijn weg vinden. Als iconen een wat grotere rol
zullen spelen in westerse liturgieën, dan kun-
nen misschien schuchter nieuwe vormen wor-
den uitgevonden—die ook passen bij wat in
Nederland min of meer cultureel gangbaar is.

Besluit
Ik sluit mijn voordracht over iconen voor wes-
terse christenen af. Ik hoop dat mijn als tas-
tend bedoelde woorden u mogen aansporen
niet te versagen met het ‘voortgaan op de
koninklijke weg’, de weg via de iconen. Maar
hoe het ook zij, met of zonder iconen: laat bij
ons – in Efrem’s woorden - in elk geval
Christus’ beeld worden “gevormd op het hart,
door de vinger van de liefde, met de verf van
het geloof”.
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