.

Zomaar een afbeelding op een
plankje overschilderenis het zeker
niet. Iconenschilderen leer je in een
lang proces.Jan Verdonkhad een
Griekseleermeesteren oefende
jarenlang. Nu geeft hij zelf les.

plank kunt vergulden.
De icoon zelf vereist een gestandaardiseerde
aanpak,die je
moet kennen.Zo is de neusaltijd lang en smal,de ogenvolgen
I
een karakteristiekelijn, de mond is klein. De verf leer je maken, op basisvan eigeel.Verdervereisende eigenschappen
van
de verf een specialetechniek.Olieverf kun je uitsmerenen je
kunt er gemakkelijkrondingenmee schilderen.Met ei-tempera kan dat niet. Om de rand van de wang bijvoorbeeldzachten
rond te krijgen, ben je een paardagenbezig.Wat je ook moet
leren, is dat je een boodschapprobeertover te brengenin het
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Hij studeerdetheologie,specialiseerdezich in Byzantijnsekerkgeschiedenisen studeerdeaf op orthodoxie.Daarnaasthad hij
een schilderstalent:hij maaktestillevensen landschappen.En
hij was al in eenvroeg stadiumvan zijn leven bijzondergeboeid
door Griekenland.Hij sprakvloeiendGrieks en had altijd het
gevoeldat hij eigenlijk in Griekenlandthuishoorde.
Tochzocht hij langetijd na zijn afstuderennaareen richting in
zijn leven.Pastoen hij tijdens een vakantiede iconenschilder
Neoklis Kolliopoulostegenkwam,viel het kwartje.

MediteTTaan
Verdonk:"Neoklis schilderdeheel vakkundigen preciesvolgensde richtlijnen van de Kretenzischeschool,die zijn bloeitijd hadvan 1400tot t 600. Typerendzijn de heldere,warme
kleuren, de statigefiguren en de verhevenuitdrukking van de
gezichten.
Toenik zijn werk zag,kwamenGriekseiconenvoor mij tot teven. Ik zagopeenshet licht, letterlijk en figuurlijk. Griekseiconen zijn geschilderdin mediterranekleuren. Als dan ook nog
eenshet licht eropvalt dat zo typisch is voor landenrond de
MiddellandseZee,dan krijgt het geheeleen enormeintensiteit.
Die kleuren hebbenme daarnain mijn dromenbezocht
Ik beslootbij Neoklis in de leer te gaan.Voordatik weer naar
Griekenlandging, had ik zelf thuis een beetjegerommeldmet
het makenvan een icoon. Neoklis zei toen hij hem zag:'Dat
is niks. Je moet het echt nog Ieren.' Ik heb een maandlang intensief les van hem gehad.Hij heeft me daarnanogjaren gecoacht"

Magie
Als je een goedeByzantijnseicoon wilt maken,moet je weten
hoe hij is opgezet,vertelt Verdonk.Je kunt niet zomaariets
van een plaatjeoverschilderen,dan is de magieweg. Allereerst
moet je weten hoe je een plank prepareertmet linnen, konijnenlijm en krijt Dan moet je weten hoe je met bladgoudde

Woord
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Dienst 16-04-2005

Na de leertijd bij Neoklis gingJanVerdonkthuis aande slag.
"Tien jaar lang heb ik haastalleenmaarzitten schilderenop
mijn zolderkamer,afgeslotenvan de buitenwereld.Dan gebeurt
er wat met je. Ik heb geenuitgebreidemeditatienodigvoordat
ik begin.Ik word vanzelfmeegetrokken.Als je de hele dagmet
een heiligevoor je neuszit. je schildertaltijd naareenvoorbeeld. dan krijg je daareen relatie mee.Wel zet ik altijd orthodoxemuziek op en dan zit ik luidkeelsmee te zingen."
Verdonkis orthodoxgewordenen bezoektde Grieks-orthodoxe
kerk. "Daar vind ik veel spiritualiteit en er zijn mensendie je
opvangenen steunen.Ik ervaardezekerk als innig, vroom, fris,
levendigen realistisch.Het orthodoxegedachtegoed
is heel bij-

