HET SCHILDEREN VAN ICONEN

Radio-interview van Marijn Schilders met Père Matthias Küppers in het programma 'Het Klooster' (RKK /
KRO op zondag 27 juli 2003 en op zondag 28 december 2003 om 12.00 uur).
Marijn Schilders (MS): Ik ben onderweg naar Père Matthias. Hij is iconenschilder en heeft ergens in het
souterrain van het klooster zijn atelier. Hij heeft me de weg uitgelegd: de gang door en dan het hoekje om.
Ja, hier is het. Goedemiddag Père Matthias. Hier is uw atelier.
Père Matthias Küppers (PM): Nou dat is een groot woord: Ateliertje.
MS: U bent iconenschilder.
PM: Ja, amateur iconenschilder.
MS: Kunt u eens uitleggen. Iconen zijn heel belangrijk voor jullie traditie. Hoe is dat ontstaan?
PM: In de oosterse kerk, in de orthodoxe kerk wordt heel veel nadruk gelegd op het beeld. Het beeld als
uitdrukking van ons geloof in de menswording van Gods zoon. Dat is het fundament van de hele
iconenverering. In het Oude Testament was het verboden om beelden te maken, maar voor ons,
christenen, ligt dat een beetje anders. We kunnen een afbeelding maken van de Zoon van God die mens is
geworden, en daarop is het iconen schilderen en de iconenverering gebaseerd.
MS: Kunt u eens vertellen hoe dat gaat? We staan hier voor uw bureautje. Er staat van alles op: kwasten,
verf, en hier ligt het begin van een icoon: een wit houten plankje; zeg ik dat zo goed?
PM: In zeer beknopte vorm zal ik het vertellen. Een icoon wordt geschilderd op een plank, maar die plank
wordt eerst klaargemaakt.
Daar wordt eerst een stukje linnen doek opgeplakt. Dan komen er verschillende lagen van een mengsel
van wit krijtpoeder gemengd met natuurlijke lijm, in acht tot tien lagen. Tenslotte wordt alles mooi glad
geschuurd en dan is de icoon klaar om geschilderd te worden. Iconenschilders hebben verschillende
manieren. Sommigen die heel goed kunnen tekenen, maken meteen met penseel de tekening op de plank;
anderen die maken eerst de tekening op papier en trekken deze dan over.
MS: Het is altijd aan de hand van een voorbeeld? Nooit op je eigen gevoel?
PM: Je kunt natuurlijk wel een eigen ontwerp maken, maar iconen schilderen is een liturgische kunst.
Het is niet de persoonlijke visie van de schilder die op de eerste plaats komt. Eigenlijk is een icoon
theologie, liturgie in lijnen en kleuren.
Er zijn bepaalde zaken die vastliggen, die je niet kunt veranderen. Bepaalde kleuren hebben bijvoorbeeld
een symbolische betekenis. Het rode kleed van Christus in de Christus' icoon is het symbool van de
goddelijke natuur. Daar kun je dus geen andere kleur kiezen. De blauw-groene mantel van Christus is het
symbool van zijn menselijke natuur. Dus daar ben je ook aan gebonden.
Wat de compositie betreft is de schilder gebonden aan de traditie van de kerk, en dat is een hele oude
traditie. Maar wat de stijl betreft is hij vrij. En je vindt dus ook verschillende stijlen, verschillende scholen
van iconen schilderen, in Griekenland en Rusland, en in Rusland dan weer van verschillende steden, de

school van Moskou, van Novgorod enz.
MS: Hoe bent u daar mee in aanraking gekomen? Is dat een keuze die je maakt: ik ga iconen schilderen. Of
word je dat door het klooster opgedragen?
PM: Omdat we hier de Byzantijnse ritus vieren, hebben iconen een belangrijke functie in de liturgie en dus
ben ik eerst begonnen om zoveel mogelijk iconen te schilderen voor de kerk. Die worden dus gebruikt.
MS: Die hangen ook in de kerk, uw iconen?
PM: Ja, feesticonen en heiligeniconen worden gebruikt en vereerd op de feestdagen. Later heb ik meer tijd
gekregen voor het schilderen en het is mijn hoofdwerk geworden.
MS: Daar bent u dagelijks mee bezig?
PM: Ja, bijna iedere dag. Ik kan nu een beetje minder werken, omdat het vermoeiend is voor de ogen.
MS: Het is heel intensief werk?
PM: Ja, ja, het is nooit routinewerk. Je moet steeds met volle aandacht en concentratie werken.
MS: Als u aan het schilderen bent, bent u dan alleen bezig met het schilderen? Hebt u daar dan uw
volledige aandacht voor nodig, of gebeuren er dan ook andere dingen met u? Bent u ondertussen ook
bezig met de liturgie?
PM: Iconen zijn steeds verbonden met de liturgie.
MS: Voelt u dat ook zo, als u aan het schilderen bent?
PM: Ja, je moet rustig zijn. Het moet gedaan worden in een sfeer van gebed. Dat wil niet zeggen dat ik
tijdens het iconen schilderen hardop aan het bidden ben. Maar ik lees meestal van te voren een psalm of
ik bid het Jezusgebed. Maar als ik eenmaal bezig ben, dan moet ik me helemaal concentreren op het
schilderen. Wat ik ook vaak doe, is naar klassieke muziek of naar liturgische muziek luisteren.
MS: Hoe lang bent u al in het klooster?
PM: Dat wordt deze maand precies 30 jaar.
MS: Wat ik hier zie, tussen al die iconen, is een kaart, een landkaart van Oeganda. Dat is opvallend tussen
de iconen een landkaart van Oeganda. Wat doet die hier?
PM: Voordat ik hier in 1973 in Chevetogne intrad, ben ik tien jaar missionaris geweest in Oeganda. Ik was
lid van de Congregatie van Mill Hill. Ik ben tien jaar in Oeganda geweest; tijdens de laatste vijf jaar voelde
ik de roeping tot een meer contemplatief leven groeien. Met toestemming van de algemeen overste van
Mill Hill heb ik hier een proefperiode kunnen doen. Ik was altijd al geïnteresseerd in iconen; dus ik dacht
meteen aan dit klooster.

MS: U kende dit klooster?
PM: Ik was er nooit eerder geweest, ik had er wel over gehoord. Ik ben begin 1973 teruggekomen uit
Oeganda en in juli 1973 ben ik hier ingetreden.
MS: Wat vindt u in dit klooster? Wat maakt dat u hier bent? En dat u hier blijft?
PM: Ja, je voelt je hier gelukkig; je leeft in een gemeenschap, in een gemeenschap die samen probeert
dichter bij God te komen.
Allereerst door het dagelijkse officie. En dan hebben we hier de kans om twee tradities te vieren: de
oosterse en de westerse, de orthodoxe en de Romeinse liturgie. Dat is heel verrijkend. Ik ben meestal in
de Latijnse kerk, maar op zondagmorgen en op feestdagen zijn we met de hele gemeenschap tezamen in
de Byzantijnse kerk.
MS: Dan kunt u ook van uw eigen iconen genieten? Want die hangen daar.
PM: Genieten is niet het juiste woord, maar ik ben blij dat ik dat mag doen. Het is mijn bijdrage aan de
liturgie; anderen doen het door te zingen of door geleerde artikelen te schrijven.
MS: U de iconen.
PM: Ja, ja.
MS: Dank u wel.
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