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GESCHONDEN SCHOONHEID:  

TRAGIEK EN BETEKENIS VAN DE ICONOSTASE VAN CYPRUS 
 

Tentoonstelling Haagse Oud-Katholieke kerk & Galerie 44 2016/2017 
 

De titel van deze tentoonstelling Geschonden schoonheid roept de tragiek op 

van de verdwijning en vernietiging van iconen op Cyprus. Vanaf de jaren ‘70 
verdwenen in het oorlogsgeweld circa 60.000 kunstwerken uit het door de 

Turken bezette noordelijk deel van Cyprus. Het was voor Lefteris Olympios 
reden om enkele van die verdwenen iconen weer voor ons zichtbaar te 
maken, maar dan wel in de eigen vorm die hij aan deze geeft. Hij heeft dat in 

2014/5 gedaan voor de tentoonstelling in De Domkerk in Utrecht en nu 
vandaag ziet u ze hangen in de adventstijd hier in de Haage Oud-Katholieke 
kerk en in Galerie 44.  

 Wat mij boeit in het werk van Lefteris Olympios wil ik hier bij de 
opening van de tentoonstelling naar voren brengen. De iconen van de 

Oosterse kerk worden volgens een kerkelijk voorgeschreven procedé gemaakt 
waardoor ze voor de gelovige goed herkenbaar zijn. Eeuwenlang zijn iconen 
zo gereproduceerd: Maria met het kind Jezus, zij het steeds met 

verschillende accenten, de al heersende Christus, heiligen zoals Demetrios of 
Stylianos, de beschermer van kinderen. U ziet ze hier, maar dan zoals 

Olympios ze heeft geschilderd samen met zijn andere werken die ook 
verwijzen naar de verdwenen iconen van Cyprus. Alleen hij heeft ze niet 
gekopieerd, gereproduceerd, maar heeft een eigen vorm eraan gegeven.  

Je kunt zeggen dat in het Westen de Oosterse icoon vervangen is door 
het schilderij. Rembrandt bijvoorbeeld oriënteerde zich op de bijbelverhalen 
en beeldde ze uit in zijn bijbelse schilderijen. Hij plaatste het bijbelverhaal in 

de eigen tijd zodat het Kerstgebeuren plaats vindt in de stal van een Noord-
Hollandse boerderij. En zijn tijdgenoot Peter Paul Rubens uit Vlaanderen 

beeldde met zijn weelderige stijl het heilsgebeuren weer heel anders uit. 
Daarin zie je het verschil tussen Oost en West. De Oosterse icoon is in het 
Westen een religieus schilderij geworden. De verbeeldingskracht van de 

schilder is naast zijn technisch kunnen van groot belang of de uitbeelding 
van het heilsgebeuren de gelovige, de kijker treft.   

 Wat zien we bij de hier tentoongestelde werken van Olympios? Zijn het 
iconen of religieuze schilderijen? Die tegenstelling ligt in deze tentoonstelling 
minder scherp dan in ander werk van Olympios. Op de Biënnale van Venetië 

in 1997 had zijn werk het thema Philoxenia, gastvrijheid. Het uitgangspunt 
was een 14e eeuwse Byzantijnse icoon van de gastvrijheid van Abraham. Hij 

maakt er allerlei variaties op, soms dicht bij de genoemde icoon blijvend, 
terwijl andere tot schilderijen werden die het thema van gastvrijheid delen 
met de oorspronkelijke icoon maar waarvan de uitwerking sterk verschilt van 

de icoon, zoals bijvoorbeeld zijn werk Greenaway’s Hospitality (1996) of The 
Table (1997).  

Wat zien we hier: zijn het iconen of religieuze schilderijen? Ik zou 
zeggen dat het religieuze schilderijen zijn waarin de icoon een plaats heeft 
gekregen. Dat deed destijds de Vlaamse schilder Rogier van der Weyden 

(1400-1464) al met zijn Veronica. Hij plaatste de icoon in zijn schilderij 
waarop meer is te zien dan alleen het Veronicadoek. In het Oosten heet die  
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icoon: Mandylion, het Heilig Gelaat van Christus. Veronica toont bij Rogier 

van der Weyden het doek waarmee zij op Jezus’ weg naar het kruis diens  
gelaat afgewist had, het doek waarop Jezus’ gelaat afgedrukt was als was het 

een foto. De werken van Olympios hebben als uitgangspunt de op Cyprus 
verdwenen iconen. Hij wil ze eren, gedenken. Ja, ik gebruik het woord 

gedenken, als ik dat zo zeggen mag: een icoon is iets heiligs, is een persoon 
doordat hij naar de afgebeelde Christus, Maria of een heilige wijst en er deel 
aan heeft. We zien hier religieuze schilderijen waarin de icoon is geplaatst. Er 

is meer te zien op deze werken dan alleen de icoon. Het heilsgebeuren wordt 
geplaatst in de hedendaagse maatschappelijke en politieke context. Hier 
raken Oost en West elkaar, de Oosterse Orthodoxie en het Westerse 

Katholicisme en ook het Protestantisme van Luther en Calvijn. In de 
protestantse eredienst staat het Woord, de preek centraal waarin men het 

bijbelverhaal in de hedendaagse levenssituatie van mensen wil plaatsen. Dat 
gebeurt hier ook op de werken van Olympios: de icoon is geplaatst in een 
schilderij waardoor de afgebeelde Maria of een heilige in de hedendaags 

maatschappelijke of politieke context is geplaatst. 
 Ik laat u dat zien aan de hand van een paar werken die we hier zien en 

ik ben benieuwd naar uw reactie. Neem de heilige Stylianos, hij was een 
heremiet, maar vertoefde niet alleen in de eenzaamheid. Hij bezocht ook 
mensen in hun nood, vooral kinderen. Hij bleek zelfs kinderen te kunnen 

genezen. Vandaag 26 november is zijn gedenkdag. Olympios geeft de icoon 
vrij precies weer, de heilige als oude man met een ingebakerd kind in zijn 
armen. Maar dan de toevoeging die hij geeft: u ziet boven in zijn werk zes 

kinderen in foetushouding liggen. Dat duidt op hun kwetsbaarheid. 
Stylianos is de beschermheilige van kinderen, dat houdt vandaag ook in: zijn 

bescherming tegen kindermisbruik. Het kind wordt hier in zijn 
kwetsbaarheid getoond in de hoop dat het ook vandaag bescherming krijgt 
van Stylianos. 

 Ieder van u kent de talloze afbeeldingen van Maria met het kind Jezus. 
Hier zien we een bijzondere Maria, Moeder Gods. Het is een icoon zoals die 
eens gehangen heeft in een kerk op noord-Cyprus. Maria’s gewaad is 

donkerrood, dat van de kleine Jezus minder rood. Alle aandacht richt zich 
hier op deze Maria, in het Westen ‘Onze lieve Vrouwe van Eeuwigdurende 

Bijstand’ genoemd. Wat direct opvalt en wat k nooit eerder had gezien is dat 
het gelaat van moeder en kind niet zijn uitgewerkt. Waarom?, vroeg ik hem. 
Hij antwoordde: op Cyprus vinden mensen Maria’s gelaat zo heilig dat wij 

gewone mensen haar niet zo maar kunnen aanschouwen. Daarom hangt 
men wel een gordijntje voor de Maria-icoon. Een bedekking uit respect. En 

dan Olympios’ toevoeging weer, als je kijkt naar de achtergrond van het 
werk. Zijn werk is anders perspectivisch dan de traditionele icoon: je ziet 
vrouwen achter Maria verder weg, wat op de achtergrond. Ze zijn gesluierd, 

alleen de ogen zichtbaar. Het zijn Moslimvrouwen. Het onzichtbare gelaat 
van Maria krijgt een actuele betekenis: moeten de Moslimvrouwen een sluier 
dragen? Is dat uitdrukking van respect voor de vrouw of juist een zaak van 

haar onderdrukking. Zo plaatst hij de Maria-icoon in zijn schilderij.  
 Ten slotte wijs ik u nog op zijn werk Constantijn en Helena. Het 

thema is voor hem erg belangrijk vanwege zijn betrokkenheid bij allen die 
door de Turkse bezetting onderdrukt worden. Constantijn de Grote was de 
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eerste Christelijke keizer. Dankzij hem kwam er in 313 godsdienstvrijheid in 

het Romeinse Rijk. Zo kwam er een einde aan de christenvervolging. Naast 
hem zijn moeder Helena, een vrome vrouw die volgens de legende het kruis 

van Christus zou hebben teruggevonden in Jeruzalem. Olympios heeft 
verschillende keren dit thema geschilderd. Op de versie destijds in de 
Domkerk staan Constantijn en Helena beide er voornaam op. Maar de 

kunstenaar worstelt wat met de figuur van Constantijn. Ja, hij was wel de 
eerste christelijke keizer, maar ook zijn wandaden zijn ons bekend. In een 
versie die hing op Olympios’ tentoonstelling in het Anglicaanse centrum in 

Rome, is de kleur van Constantijn licht bruin en zijn gezicht onuitgewerkt 
terwijl dat van Helena stralend in een gouden glans op ons is gericht. Het 

niet uitwerken van het gezicht van Constantijn heeft een heel andere 
betekenis dan op de icoon van Maria. Ik ben benieuwd in welke versie het 
werk Constantijn en Helena op deze tentoonstelling hangt. Hoe dit zij, dit 

werk drukt uit dat godsdienstvrijheid en tolerantie onmisbaar zijn. In de 
versie van dit werk in de Domkerk staat geschreven: Christendom, 
Jodendom, Islam. Zo getuigt dit werk met de andere werken hier 
tentoongesteld van Lefteris Olympios’ christelijke inspiratie om een betere 

wereld van vrede en recht op weg naar Gods komende Rijk uit te beelden. 
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