MARIA, EEN GESCHIEDENIS

De geschiedenis van het Orthodoxe Christendom in Nederland is niet begonnen met de komst van Orthodoxe gelovigen naar

Op 10 november is de opening van de nieuwe tentoonstelling

Nederland. Voor het schisma tussen Oost en West, dus voor 1054 toen beide kerken elkaar excommuniceerden, was er één kerk,

‘Maria, een geschiedenis’. Maria is de meest afgebeelde en

die zowel Orthodox (recht in geloof ) als Katholiek (universeel) was. De kerstening van Nederland vòòr 1054 is onderdeel van de eigen

bezongen vrouw in de Christelijke kunst. In de Orthodoxe kerk

geschiedenis van de Orthodoxe kerk; de orthodoxie is daardoor diep geworteld in Nederland.

wordt Maria Theotokos, de Moeder Gods (letterlijk ‘de

Reeds in de vierde eeuw predikte Maternus het Christendom in onze streken. Uit de 7e en 8ste eeuw kennen we Willibrord en

Godbarende’) genoemd. Met deze kwalificatie wordt aan-

Bonifatius, die vanuit Ierland het Christendom verspreidden. Deze en andere heiligen van voor het schisma worden dan ook geëerd

gegeven dat zij niet alleen de moeder van Jezus van Nazareth is,

als eigen heiligen. Zowel relieken als ikonen van vroegchristelijke heiligen zijn in Orthodoxe kerken terug te vinden. In Amsterdam is

maar ook de moeder van Christus, de Zoon van God, zoals dat

de ikoon ‘Heiligen van de lage landen’ te zien; ook in Asten is een afschrift van deze ikoon aanwezig.

tijdens het eerste concilie van Efeze in 431 is vastgesteld.

Op deze ikoon zien we een zegenende Christus. In het centrum
van de ikoon een kerk met een altaar, waar Christus zich offert
voor de mensheid. Het altaar is gebouwd op het bloed van de
martelaren. De martelaressen Cunera en Dymphna zien we op
de voorgrond verbeeld. Bij het altaar staan de bisschoppen en
priesters, personen die de liturgie kunnen voltrekken. We zien
de bisschoppen Willibrord en Bonifatius, Servaas en Lambertus
beiden van Maastricht. Ook de diaken Adelbert van Egmond en
anderen. Op de achtergrond, achter de nimbussen van de heiligen,
zien we nog veel meer nimbussen om aan te geven dat niet allen
afgebeeld zijn.

toen Theophanu ongeveer 15 jaar oud was.In 983 overleed Otto
II plotseling. Drie weken later met kerstmis, liet Theophanu haar
driejarige zoon kronen als Otto III. Zij benoemde zichzelf tot
keizerin-regentes namens haar zoon. Zij bemoeide zich nadrukkelijk
met de machtspolitiek in die dagen. Zo steunde ze de verkiezing
van Hugo Kapet tot koning van Frankrijk. Alpertus van Metz
beschrijft Theophanu als een spraakzame onaangename vrouw.
Ze werd bekritiseerd om haar decadentie, die onder meer zou
blijken uit het feit dat ze dagelijks baadde en met een vork at.
Wellicht dat de kritiek meer zei over het niveau van beschaving in
West-Europa, dan over de Byzantijnse met haar voorliefde voor
luxe kleding en sieraden. Ze overleed in 991 op het Valkhof te
Nijmegen. Ze werd op haar verzoek begraven in het Pantaleonklooster in Keulen, dat door haar was begunstigd. Ze had relieken
van Albanus van Engeland naar dat klooster laten brengen voor
een altaar, waarbij haar graf zou komen.

Hoewel ze de belangrijkste vrouw in de Christelijke traditie is
geworden, komt ze niet vaak voor in het Nieuwe Testament.
Meer over Maria wordt verteld in het proto-evangelie van Jakobus.
Het boek bevat het ooggetuige-verslag van Jakobus de Mindere,
de stiefbroer van Jezus en heeft als doel de verheerlijking van de
Moeder Gods en het benadrukken van haar reinheid. Het verhaal
over de zwangerschap van haar moeder Anna laat zien, hoe zij
onbevlekt werd ontvangen, d.w.z. niet met de erfzonde belast. In de
Russisch-orthodoxe kerk zijn veel iconografieën van gebeurtenissen
uit het leven van de Moeder Gods sterk gebaseerd op verhalen uit
dit evangelie van Jakobus.
In de expositie wordt, verdeeld over verschillende zalen, een aantal
aspecten van Moeder Gods ikonen belicht. Ten eerste zal uitgebreid
stil worden gestaan bij het leven van Maria. Een aantal gebeurtenissen uit het proto-evangelie van Jakobus en de vier Nieuwtestamentische evangeliën heeft gediend als inspiratie voor ikonen over
de Moeder Gods. Een ander belangrijk thema in de expositie is
de grote hoeveelheid aan Moeder Gods iconografiën, ikonen van
Maria en Christus. Een interessant aspect aan deze verbeeldingen

COLOFON
De ikoon van de Heiligen van de Lage
Landen in de kerk van de Heilige Nikolaas
Amsterdam Geschilderd door N.P. Ermakova

Theophanu en de
Nicolaaskapel

Een wel heel bijzondere band bestaat er tussen het Byzantijnse
Christendom en de St. Nicolaaskapel op het Valkhof te Nijmegen.
Op deze plaats stierf in 991 Keizerin Theophanu, een Byzantijnse
prinses -geboren omstreeks 960- , die getrouwd was met de
Duits-Roomse keizer Otto II .Zij introduceerde de Nicolaasverering in de Lage Landen. Otto I had voor zijn zoon, Otto II een
Byzantijnse prinses gevraagd om op passende wijze een verbond
te smeden tussen het Heilige Roomse Rijk en het Byzantijnse
Rijk. Theophanu arriveerde in 972, stipt op tijd, in grootse stijl
in Ravenna. Volgens de kronikeur Thietmar van Merseburg was
Theophanu niet de gedroomde prinses, die het Saksische gezelschap verwachtte. Weliswaar verwant aan keizerlijke personen,
maar volgens zijn conclusie was Theophanu een aangetrouwd
familielid van de Byzantijnse families en op de keper beschouwd
van Armeense afkomst. Theophanu en Ottto werden op 14 april
972 door paus Johannes XIII in de Sint Pieter in de echt verbonden.
Nog dezelfde dag werd ze in Rome gekroond tot keizerin van
het Heilige Roomse Rijk. Het paar kreeg vijf kinderen; het eerste

De Nieuwsbrief is het contactorgaan van de Vereniging
Otto II en Theophanu
gekroond door Christus

Theophanu

Theophanu vergezelde haar echtgenoot op al zijn reizen. Zo
ook in 980, toen ze hoogzwanger op weg van Aachen naar het
keizerlijk paleis te Nijmegen ergens in het Ketelwoud haar reis
moest onderbreken. In een nederige stulp beviel Theophanu daar
van een tweeling. Het meisje overleed nog voor ze kon worden
gedoopt. Van haar is dan ook geen naam bekend. De jongen werd
Otto genoemd, de latere keizer Otto III. De exacte plaats van zijn
geboorte is niet bekend, maar in Groesbeek weten ze het zeker:
het was hier…
Cees Sanders
Bronnen:
• Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland
• heiligen.net; heiligenkalender
• spannendegeschiedenis.nl
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is de cultuurhistorische geschiedenis van de ikonen. Er worden
namelijk wonderen en overwinningen toegeschreven aan ikonen
van de Moeder Gods. Soms komen deze ikonen terug in
beeldbeschrijvingen, die over die veldslagen of verschijningen gaan.
Tot slot gaat de expositie in op de christologie van de Orthodoxe
kerk. Veel van wat er in de bijbel, ook in het Oude Testament wordt
beschreven, wordt bekeken vanuit het licht van de Anastasis, de
opstanding van Christus. Dit heeft geleid tot een aantal iconografieën,
waarbij de Moeder Gods wordt gelinkt met Oudtestamentische
verhalen en personen. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Moeder Gods
Brandend’, ‘niet verbrandende Braambos’ en de ‘Hagia Sophia’
(Kiev-type) De tentoonstelling is vanaf dinsdag 13 november 2018
toegankelijk voor bezoekers.
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MEDEDELINGEN
Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering is dit jaar gehouden op zaterdag
21 april 2018. Tijdens het huishoudelijk gedeelte is, op voorstel van
het bestuur,door de aanwezige leden unaniem besloten de minimumbijdrage voor de Vereniging te verhogen.
Met ingang van 1 januari 2019 kost een enkel lidmaatschap minimaal 35 euro. Een dubbel lidmaatschap minimaal 45 euro. Als u
de minimumbijdrage automatisch laat overmaken, wilt u dan de
gewijzigde bedragen doorgeven aan uw bank?
Kerstkaarten
Ook dit jaar zijn er kerstkaarten te koop in het Ikonenmuseum.
U kunt kiezen uit afbeeldingen van diverse kerstikonen. De kaarten
kosten 1 euro per stuk. Als u niet in de gelegenheid bent om naar
het museum te komen, kunnen wij de kaarten naar u toesturen.
De verzendkosten komen dan wel bij het door u te betalen bedrag.

Lidmaatschap van de Vereniging
Opgave lidmaatschap via bovengenoemde correspondentieadressen en via de website www.ikonenmuseumkampen.nl.
Telefoonnummers: 033-7370639 en 038-3858483.
Enkel lidmaatschap met ingang van 1 januari 2019 minimaal
35 euro of dubbel lidmaatschap minimaal 45 euro per kalenderjaar.
IBAN: NL 23 INGB 0664126693 t.n.v. de Vereniging.
De bijdrage / contributie is aftrekbaar van de belasting.
Openingstijden van het Ikonenmuseum
Dinsdag- en woensdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. Groepsbezoek en
rondleidingen op afspraak. Telefoon 038-3858483.
Adres van het Ikonenmuseum
Buiten Nieuwstraat 2, 8261 AV Kampen. Telefoon: 038-3858483.
E-mail: info@alexanderstichting.nl.
Website: www.ikonenmuseumkampen.nl
ikonenmuseum Kampen

@Ikonenmuseum
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ORTHODOXIE IN NEDERLAND

Moeder Gods van het Teken van Novgorod

DE IKONOGRAFIE VAN DE TRINITEIT

TWEE BLOEMEN

In de kerkgeschiedenis is geen ikoon zo omstreden geweest als die, welke de Triniteit weergeeft. Aanvankelijk was er overeenstemming

Het Grote Concilie van Moskou

over een totaalverbod op de afbeelding van de Triniteit. Immers Christus leert ons, dat niemand ooit God heeft gezien en wat niemand

Met deze vragen heeft het zgn. Grote Concilie van Moskou van
1666/1667, waar de belangrijkste leerstellingen van de Russisch
Orthodoxe Kerk zijn geformuleerd, zich diepgaand beziggehouden.
De uiteindelijke conclusie waar men m.b.t. de ikoon van de Triniteit
toe kwam is een stuk krasser en dus ook duidelijker geformuleerd
dan in het Concilie van de 100 paragrafen het geval was en luidt
als volgt: ‘Wij schrijven voor dat voortaan het beeld van de Heer
Sebaoth (dat is God de Vader) niet wordt geschilderd naar onzinnige
en onbetamelijke voorstellingen, want niemand heeft hem ooit in
het vlees gezien……… Het weergeven op een ikoon van de Heer
Sebaoth met een witte baard, de Eniggeboren Zoon in zijn schoot
met een duif tussen hen in is totaal absurd en ongepast (nieljepo ie
nieprielietsjno) want nooit heeft iemand de Vader in zijn Goddelijkheid aanschouwd’. Daar is echt geen woord Spaans bij.
In één adem wordt tot tweemaal toe zowel een theoretische als een
morele banvloek over de Nieuwtestamentische Triniteit uitgesproken en die geldt uiteraard ook voor de ikoon ‘Vaderschap’ (afb. 3),
die in Rusland zelfs nog oudere papieren lijkt te hebben.
Goedkeuring ziet er in elk geval heel anders uit. Voor de arme
Michailov kwam deze uitspraak helaas 100 jaar te laat. Hij was voor
zijn opvattingen al als ketter veroordeeld en tot herroeping gedwongen. Veel heeft de uitspraak van het Concilie niet geholpen, want
hier toont zich één van de paradoxen die de Orthodoxie rijk is: wat
niet bestaat hoef je niet te verbieden, wat echter (in gewijde) vorm
bestaat kun je niet meer verbieden en zo bleven Vaderschap en NT
Triniteit onderdeel van de Russische ikonografie. Ik eindig daarom
met de passage, waarmee Leonid Ouspensky zijn omvangrijke
beschouwing over dit onderwerp besluit: ‘In de periode, waarin de
afwijking van de Orthodoxe traditie zowel in beeld als in het begrip

heeft gezien, kan, vanuit kerkelijk gezichtspunt, niet geschilderd worden. Dus ook de Triniteit niet. Wat wel bestond was een ikoon
genaamd de Gastvrijheid van Abraham, voorstellende het bezoek van drie engelen aan Abraham, zoals beschreven in Genesis 18.
Nu heeft dit hoofdstuk in de Oude Kerk aanleiding gegeven tot zeer verschillende interpretaties, die ik niet tot in detail zal volgen
maar die culmineerden in een voluit Trinitarische uitleg. Er staat immers ‘De Heer verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre…
hij sloeg zijn ogen op en zie, drie mannen stonden bij hem’.
Het mooist verwoord is dit in de hymnenbundel ‘Parakliti’ van st. Metrophanes van Smyrna in de Canon voor de Nachtdienst:
‘Nog in ballingschap werd Abraham waardig bevonden om te ontvangen U, de enige God, in drie Personen… in menselijke vorm’.
van de Triniteit, die eindigt met de volgende zinsnede: ‘schilders
Met anderre woorden: door de ogen van Abraham hebben wij
moeten werken volgens de oude voorbeelden, zoals de Grieken ze
de Triniteit in schilderbare gedaante gezien en zo werd de Gastmaakten en Roebljov en andere vermaarde
vrijheid van Abraham aanvaard als legitieme
schilders… schilders mogen onder geen
weergave van de Triniteit. Exegetisch valt op
voorwaarde hun eigen verbeelding gebruiken’.
deze voorstelling van zaken nog wel het één
Merkwaardige redenering: enerzijds lijkt het
en ander af te dingen, symbolisch is zij echter
of de Triniteit van Roebljov de uitzonderlijke
volstrekt onvervangbaar en wat mij betreft had
plaats kreeg toegewezen, die haar volgens
het hierbij ook kunnen blijven. Maar na het
velen toekwam en die lazen het dan ook als
grote Schisma in 1054 ontstonden in de RK kerk
een soort benoeming daarvan tot oer-ikoon
andere voorstellingen van de Triniteit die in de
van de Russische kerk, anderzijds lijkt het
Griekse wereld door de Synode van Constantidoor de toevoeging ‘andere vermaarde
nopel als volgt werden beoordeeld: ‘De synode
schilders’ op een halfslachtige poging ook de
heeft besloten die zogenaamde Triniteit op te
Nieuwtestamentische Tritineit een voorbeeldvatten als een verzinsel. Zij is vreemd aan de
status te geven.
apostolische Orthodox Katholieke Kerk en
Dat dit laatste niet geheel en al uit de lucht
derhalve inacceptabel. Het is een insluipsel
gegrepen is, moge blijken uit een onverkwikin de Orthodoxe Kerk van de kant van de
kelijk conflict dat twee jaar later tijdens een
Latijnen’. In de Griekse wereld komen andere
kerkelijke vergadering ontstond tussen de
voorstellingen dan ook nauwelijks voor.
Afb. 1 ‘Triniteit van Roeblov’
voorzitter van het Concilie Makarios en
kanselier Johannes Michailov, waarbij deze
laatste zich heftig verzette tegen elke voorstelling van de Triniteit, die zich baseerde op
Het Concilie van de 100
Oud-Testamentische motieven en profetieën,
Paragrafen en zijn gevolgen
in zonderheid de Triniteit afgebeeld op de
In de Russische wereld lag de zaak echter een
reeds genoemde vier-veldenikoon. Welk doel
stuk gecompliceerder. In de Russische Orthohij hier feitelijk precies mee voor ogen had
doxie gold de Triniteit, traditioneel toegeschreven
is niet duidelijk maar het leidde in elk geval
aan Roebljov (afb. 1), geschilderd rond 1420
tot een even heftige verdediging daarvan
alom als het toonaangevende voorbeeld. Echter,
door Makarios, die zich daarbij baseerde
in 1457 woedde in het Kremlin van Moskou
op de klassieke (Roomse) redenering, dat
een grote brand, waarbij grote delen van de
het bekende visioen van Daniël (Dan. 7-13)
Kathedraal van de Annunciatie in de as werden
opgevat mocht worden als een volwaardige
gelegd. Voor de restauratie van de kerk en
verschijning van God de Vader en dat elke
het schilderen van nieuwe ikonen liet Iwan IV
combinatie van Oude van Dagen, Mens en
monniken uit de regio Pskov/Novgorod komen,
Duif derhalve mocht dienen tot weergave
waar de invloed van de RK kerk groter was
van de Triniteit. Los van het probleem of een
dan in de rest van Rusland. En zo verscheen in
profetisch visioen echt begrepen mag worden
een kerk in het Kremlin als een absoluut detail Afb. 2 ‘Nieuwtestamentische Triniteit’
als gelijkwaardig aan een fysieke visuele ervaop een vier-veldenikoon een voorstelling die
ring (zoals Abraham die had), dan nog blijft de vraag staan, of de
bekend zou worden als de Nieuwtestamentische Triniteit
samenvoeging van drie afzonderlijke verschijningsvormen van de
(een voorbeeld van deze voorstelling vindt u op afb. 2 uit de collectie
Triniteit mag gelden als een legitieme weergave van de Triniteit in
van SDW). Dit leidde tot grote ophef en hooglopende discussie.
zijn goddelijke eenheid.
Het Concilie van 1551 zag zich dan ook genoodzaakt een paragraaf
te wijden aan de mogelijkheden en grenzen van het weergeven

MOEDER GODS VAN HET
TEKEN VAN NOVGOROD.
RUSLAND CA. 1700.
De Moeder Gods is in orante (biddende) houding, in half formaat
afgebeeld. Voor haar is Christus, als pre-existente Zoon van God
aanwezig. Hij is omgeven door een gloriool, een stralenkrans in
medaillonvorm. De afbeelding verwijst naar een profetie van Jesaja.
“Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is
zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël (God
met ons) noemen.” Jesaja 7, 14.
De Moeder Gods van het Teken is beschermikoon van de stad
Novgorod. Deze ikoon heeft daar in 1169 een groot wonder verricht,
toen deze stad werd belaagd door de vijandelijke troepen van
Suzdal’. Haar ikoon op de transen van de stadsmuren van
Novgorod geplaatst, boog de afgevuurde pijlen af en de Moeder
Gods begon zelfs te wenen. De vijand was niet opgewassen tegen
zoveel Goddelijke inmenging en droop af. Novgorod was gered.
De feestdagen van de Moeder Gods van het Teken worden gevierd
op, 28 maart, 20 juli en 27 oktober.

Onderstaand stukje schreef ik voor een gast in de St. Paulusabdij
daarvan plaatsvond,
klinkt in het besluit van
het Grote Concilie van
Moskou en zijn categorische verbod (sic!)
op het uitbeelden van
de Godheid, de waarlijk
orthodoxe echo van de
patristische theologie
omtrent de ikoon’.
Inderdaad, de Gastvrijheid van Abraham is en
blijft de enige conciliair
gesanctioneerde weerAfb. 3 ‘Vaderschap’
gave van de Triniteit.
Al de rest is ‘absurd en ongepast’ of desgewenst ‘Latijns verzinsel’.

in Oosterhout na ons gesprek in de gastenkamer van de abdij.
Hij had te maken met een zwaar verlies, ik mocht deelgenoot
worden van zijn ontreddering. Toen ik vroeg of hij er wel eens
over schreef, was zijn antwoord: ‘Schrijven, ik heb haast een
metershoge stapel geschreven. Maar helpt het?’ Het klonk bitter,
er viel een stilte. Wat zachter vervolgde hij: ‘Hier kan ik even
op adem komen in gesprekken met de broeders en met jullie
en hier was zij graag.’ Opnieuw werd het stil. Hij kuchte: ‘We
kwamen hier al als jong gezin. Onze twee jongetjes voetbalden
met de monniken in de gangen.’ Hij slikte. Er kwamen gasten
binnen, het gesprek stopte. De thee werd binnengebracht.
Toen hij in de donkere avond afreisde naar het westen lag er een
briefje in de gastenkamer met de woorden:
‘Bedankt, ik kan er weer even tegen.’

Rob Hoekstra
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Sjto noezjno snatj o prawoslavnoj Ikonje
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Crestwood 1992

Twee bloemen, ze stonden al jaren naast elkaar. Ze bloeiden en geurden
en genoten van alles, genoten vooral van elkaar. Andere bloemen werden
er blij van, evenals vlinders en vogels.
Toen werd de ene bloem ziek, heel langzaam. Was er aan haar wortels
geknaagd in het verborgene, was er een ziekmakend insect op haar
neergestreken of was er met het wieden iets geraakt? Haar blad ging
hangen, ze werd brozer en brozer.
De andere bloem leed mee, was aandachtig en liefdevol, maar kon het
niet keren. Toen knakte de zieke bloem en was het voorbij; de andere
bloem was alleen. Ze treurde naast de lege plek, andere bloemen treurden
mee. Vogels floten niet meer, vlinders hadden geen lust te dartelen. De
zon zag het gezicht van de bloem niet meer en de bloem zag niet hoe
mooi de tuin nog was; ze had geen oog voor vogels en vlinders. Heel
langzaam groeide ze krom.
De tuinman kwam langs, zag en begreep. Hij zette een stokje naast de
bloem als steun, maakte de aarde om haar heen rul en gaf een beetje
mest. Zieke bladeren werden weggeknipt zodat het ruim en zonnig was
rond de bloem; hij sprak opbeurende woorden. Soms streelde hij even het
bloemenhart en eens zelfs zong hij voor haar een olijk wijsje.
Langzaam richtte de bloem zich naar het licht en ving de zonnestralen.
De kleine kromming in de steel trok recht, ze ging voorzichtig bloeien en
ook een beetje geuren. Steeds meer bloeien, steeds sterker geuren! Vlinders
dartelden rond haar, vogels floten voor haar hun mooiste lied. De bloem
kwam door alle lieve zorg tot leven, tot ècht leven. En ze dacht in
dankbaarheid aan de mooie tijd met die andere bloem…
We hielden contact. Hij schreef dat hij naar Australië ging om zijn
eerste kleinkind in de armen te sluiten. Af en toe zagen we elkaar bij
een abdijverblijf. Bij de uitvaart van broeder Frans Huiting ontmoette
ik hem voor het laatst. Hij liep rechtop, keek helder uit. Het ging
weer goed met hem. Waren het liefdevolle mensen die hem overeind
wisten te krijgen? Of was het vooral de grote Tuinman…
Bron: Aly Brug
www.overbrugd.blogspot.com

