
 Aankondiging cursus ikonenschrijven : David Chichua 
 

De opzet van cursus van 5 workshops met nadere beschrijving. 
 

1. Titel van de cursus  

Ikonenschrijven op basis van de heilige Schriften: een Engelgestalte opzetten van een ikoon in 

Byzantijnse stijl. 

     

 



2. Afgebakend werkstuk  

Alle fasen van het opzetten en schilderen van een Engel ikoon worden doorlopen met een afgerond 

werkstuk op een houten paneel.     

 

     3.     Thema van de cursus 

Het thema Engelen is wonderlijk en boeiend voor velen en door alle eeuwen heen. Heeft ieder mens een 

persoonlijke Engel? Hebben alle volkeren op aarde een wakende Engel? Alles wat met Engelen te maken 

heeft is nog steeds fascinerend. Engelen zijn ook een doorlopend thema in romans, muziek, en vooral ook 

in de schilderkunst van alle tijden. En zeker vormen Engelen ook een centraal thema in de ikonen-

schilderkunst van het christelijke oosten in het kader van de studie van de gewijde Schriften. Hoe gebeurt 

het schilderen van een Engel in die traditie? Wat is het verband met de Schrift? Welke ikonografische 

gedachten en technieken zitten daar achter? (zie het Ikonenschilderhandboek van Dionysius van Fourna)  

Engelen komen vaak ter sprake in de bijbel, vanaf het begin van het boek Genesis tot aan het eind van het 

boek Openbaring. In deze heilige Schriften van het Oude en Nieuwe Testament hebben Engelen namen, er 

verschijnen Engelen aan mensen, Engelen spreken met mensen en brengen boodschappen over van God 

aan mensen, ze doen aankondigingen aan mensen, ze waarschuwen mensen bij gevaar, Engelen loven 

God. Er zijn Engelen die alleen optreden, soms zijn er twee of drie Engelen, of Engelen verschijnen als 

groep (Engelenscharen).  

Ook al is er veel waardering voor Engelen, toch zijn er voor veel mensen intrigerende, en voor een  

belangrijk deel ook onopgeloste vragen. Ieder nuchter mens vraagt zich wel eens af: 

 wat zijn Engelen eigenlijk voor wezens?    

 bestaan Engelen wel en wat moet je je er dan onder voorstellen? 

 hoe zien Engelen er echt uit, afgezien van alle populaire beeldvorming?  

 als het geestelijke wezens zijn, hoe kunnen ze dan toch lichamelijke gedaantes aannemen? 



Schriftstudie en ikonen (beeldvorming) 

Het is interessant om nader stil te staan bij deze vragen en naar antwoorden te zoeken in de heilige 

Schriften, die te doorlopen op zoek naar beschrijvingen en na te denken over hoe ze daar optreden, in 

welke omstandigheden, aan wie en waarom.  

Deze manier van schriftstudie gaat vooraf aan het schilderen van Engelen in de traditie van de Byzantijnse 

ikonografie. Dat gebeurt vooraf en ook tijdens de schilderwerkzaamheden: mediteren over het thema. 

 

Wetenschap & Kunst 

Hoe worden Engelen afgebeeld in de Byzantijnse ikonenschilderkunst? Er bestaat een uitvoerige 

wetenschappelijke literatuur over dit thema en deze religieuze kunst vanuit descriptief-historische en 

theoretische oogpunten. 

In deze cursus staan een aantal passages uit de Schrift centraal om de beeldvorming in verband te brengen 

met het schilderen van een Engel ikoon en zo onze eigen beeldvorming ook te voeden en te bezien. 

De keuze van Schrift passages steunt op het gegeven dat het leven van mensen omgeven (“omraamd”) 

wordt door Engelen, vanaf het ontstaan tot het einde der wereld, vanaf de geboorte tot het sterven van 

mensen. Het zelf opzetten van een ikoon en ervaren wat er zoal bij komt kijken is het doel van deze cursus. 

 

          4.     Inhoudelijke invulling workshops 

1- schets tekenen op papier en overnemen op houten paneel. (eikenhouten paneel is beschikbaar) 

2- contouren aanbrengen met donker gekleurde tempera en beginnen met eerste laag in te kleuren.  

3- eerste laag tweede keer inkleuren, misschien derde keer. 

4- tweede laag aanbrengen. 

5- derde laag aanbrengen en afmaken. 



          5.  Materiaal en gereedschappen 

Papier voor schets, potlood, penselen, verf (pigmenten), tempera, houten paneel is aanwezig (hoort bij de 

cursus). 

             

          6.     Kosten plaatje  

               5 workshops: 200 euro pp. (gehele cursus). 50 euro voor studenten.  

       

          7.  Aantal deelnemers 

               maximaal 10 deelnemers.   
 

         8.    Agenda (zaterdagen) 

    Workshop 1 : Zat. 19 okt. 

  Workshop 2 : Zat. 23 nov. 

  Workshop 3 : Zat. 14 dec.  

  Workshop 4 : Zat. 25 jan. 

  Workshop 5 : Za 22 Febr.  

 

        9.  Tijd (zaterdagen cursus) 

             □ 9.30-12.00: workshop. 

    □ 12.00-12.30: gesprek over het thema met ikonenschilder. 

    □ 12.30-14.00: vervolg workshop. 

 

      10.  Aanbevolen Schriftstudie & literatuur 
             - Bronpassages betreffende Engelen in de evangeliën (zie bijlage 1, wordt verstrekt bij deelname). 



    K. Borreschmidt (e.a.), Iconen Schilderen, Baarn, 2009 (oorspr. Deense uitgave, At skrizze en ikon, 2006)   

   H. Brenske, S. Brenske, P. Maslow, Iconen schilderen, De Bilt, 1993. 

Dionysius of Fourna, The ’Painter’s manual’ of  Dionyius of Fourna: an English translation [from the Greek] with 

commentary of cod. gr. 708 in the Saltykov-Shchedrin State Public Library, trans. by Paul Hetherington, 

London, 1974. (Gr. Ermeneia tes zographikes Technes, ed. A. Papadopoulos-Kerameus,St. Petersburg, 

1909). 

   Dionysius de Areopagiet (Ps.), De hemelse hiërarchie van Dionysius de Areopagiet, Inleiding, vertaling en   

   Commentaar Árpád P. Orbán, Hilversum, 2016. 

   J. Hall, J, Hall's Iconografisch Handboek, Leiden: Primavera Pers, 2000. 

            J. Forest, Bidden met Iconen, vert. uit het Engels door L. Anciaux, [Baarn], 1998.  

   J. Heutink, Hemelse Helpers, Engelen op ikonen, Kampen, 2008. 

   F. Kontoglous, Ekphrasis tis Orthodoxou Eikonographias, 2 vols., Athens, 1960. 

   L. Ouspensky, Theology of the Icon, tran. By A. Gythiel, 2 vols. Crestwood, N.Y., 1992. [Tr. Essai sur la   

   théologie d’icone dans l’Eglise orthodoxe] 

   L. Ouspensky, V. Lossky, The Meaning of Icons, trans. By G. E. H. Palmer and E. Kadloubovsky,  

   Crestwood, New York,    

   1983. [orig. Der Sinn der Ikonen, Bern/Olten, 1953] 

 

    11.   Locatie 

              PThU in VU gebouw (De Boelelaan 1105 in Amsterdam) 

 

 

  



      12.  Aanmelden en praktische informatie 

    Aanmelden & inschrijven bij Scriptorium coördinator: stefanroye@hetnet.nl. 

   Aanbetaling vooraf te voldoen voor workshop 1. 

    Info over betaling, route en parkeergelegenheid ontvangt u na inschrijving.  
 
 

Appendices : Afbeeldingen 1-3: fasen van ikonografische lagen aanbrengen. 
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