
Cursus icoon schilderen bij zr. Delian in Moergestel.  

 

Al jaren word ik aangetrokken door de afbeeldingen op iconen. Zelf zoiets proberen te maken 

was niet eerder bij mij opgekomen, totdat ik zr. Delian bezig zag tijdens een demonstratie bij 

Van Beek Supplies in Eindhoven. Fascinerend om te zien hoe met fijne penseelstreken de 

verschillende onderdelen van het icoon ontstaan. Vooral de uitdrukking op een gezicht is erg 

boeiend.  

Volgens zr. Delian is het een totaal andere techniek dan b.v. met olie of acryl schilderen en 

begin je letterlijk en figuurlijk met een schone lei.  

Dus ingeschreven en in januari 2014 was het zover. Van maandag tot en met vrijdag in 

Moergestel. Na samenkomst met koffie en koek, beginnen met een kort gebed. En dan ligt 

daar een reeds voorbewerkt, maagdelijk wit plankje te wachten om bewerkt te worden.  

Zr. Delian legt uit wat de verschillende stappen en technieken zijn. Daarbij ondersteund door 

Carla en Ria. Met veel geduld wordt uitgelegd wat een "plasje" is en hoe je bij de 

verschillende pigmenten moet voelen hoe de samenstelling daarvan is. Valt niet mee om het 

goed te doen! 

De sfeer is prima, iedereen zwoegt boven het plankje. En dan langzaam ergens in de loop van 

de woensdag, ontstaat een herkenbare beeltenis, die steeds meer tot leven komt.  

Het is ineens geen plankje meer, maar meer en meer een icoon. De basis op maandag, de 

"plasjes" op dinsdag, al de inspanningen zijn ineens vergeten als je steeds meer de details 

gaat verfraaien.  

Op donderdag krijgt alles nog meer vorm. Iedereen voelt dat de tijd begint te dringen, er 

moet nog veel gedaan worden. Vrijdag is voor de finishing touch.  

De hele week heeft zr. Veerle voor de lunch gezorgd; deze vrijdag wordt een gezamenlijke 

lunch gebruikt in het klooster in Tilburg.  

De cursus wordt afgesloten in de kloosterkapel van de Zusters van Liefde in Tilburg. Super 

trots is iedereen op haar of zijn icoon dat op het altaar staat. Mede door een flinke dosis 

hulp van zr. Delian, maar toch.  

Onder de cursisten is een geestelijke uit Tilburg. Na een gezamenlijk gebed zegent hij de 

iconen.  

Alles samen, de kapel, het gebied, de muziek, de lichtinval door de glasramen, de 

saamhorigheid,  maar vooral de zegening maakt deze afsluiting bijzonder.  

Onder de indruk gaat iedereen weer huiswaarts.  

Ik heb een super week gehad. Inspannend vermoeiend, maar rijk in de zin van verbonden zijn 

met de andere cursisten, de transformatie van een wit plankje naar een icoon met beeltenis, 

de muziek. Leerzaam door de verhalen van zr. Delian over de geschiedenis van de iconen en de 

betekenis van de verschillende afbeeldingen.  Het smaakt naar meer! 

Met heel veel dank voor zr. Delian, Carla en Ria en zr. Veerle.  

 

Dat meer is juni 2015 geworden. Wederom voor een hele week.  

Verbazend hoeveel nieuwe dingen ik weer hoorde. Dacht toch echt dat ik alles had 

opgeschreven over techniek, pigment enz.. Niet dus.  

 

                                                                   

                   



          

Iets meer relaxt als vorige keer, maar vol overgave aan mijn nieuwe plankje begonnen. Leuke 

groep, veel onderling contact. En met de niet aflatende hulp van zr. Delian, ondersteund voor 

Carla en Ria is in die week een mooi icoon ontstaan.  

 

Wel is zeer duidelijk geworden dat iconen schilderen moeilijk is, erg moeilijk.  

Er is nog veel te leren. Maar hoe meer ik er mee bezig ben, hoe meer ik er van wil weten.  

Niet alleen van het schilderen, de kleuren en de technieken, maar vooral van de verhalen er om 

heen. De geschiedenis, de betekenis van de afbeeldingen en de kleuren.  

Ik heb me dan ook weer aangemeld voor een volgende cursus! 

 

Corrie van der Voet 

           
 


