
TOURS & TIPS

CYPRUS

EEN WERELD 
APART - 
HET KÝKKO- 
KLOOSTER 

Het ongeveer in 1100 gestichte Kýkkoklooster 
ligt geheel geïsoleerd in het zeer dunbevolkte 
noordwestelijke deel van het Tróodosgebergte. 
Er wonen tegenwoordig zo’n twintig monniken, 
die van een groot aantal bedrijven, waaronder 
in de hotel- en industriebranche, over het hele 
eiland aandelen bezitten. Twee hotelachtige 
herbergen bieden aan maximaal zeshonderd 
– uitsluitend orthodoxe – pelgrims onderdak. 
De kloostergebouwen stammen alle uit de 
eerste decennia na de laatste kloosterbrand  
in 1813, de fraaie mozaïeken uit de afgelopen 
20 jaar. 

OVERAL SACRALE KUNST 
In het poortgebouw verwijzen twee nieuwe, 
grote mozïeken op een goudkleurige ondergrond 
naar de oorsprong van de wonderdadige 
Maria-icoon van het klooster, die de bron van 
alle kloosterrijkdom is. Rechts geeft Maria aan 
de evangelist Lucas toestemming haar te 
portretteren. De achter Lucas afgebeelde 
aartsengel draagt onder zijn arm het houten 
paneel waarop Lucas zal schilderen. Links is 
Lucas eenmaal schilderend te zien en is nog 
eenmaal afgebeeld als hij de voltooide icoon 
aan Maria overhandigt. Wanneer u in de eerste 
binnenplaats onder de arcaden meteen links 
gaat, ziet u drie muurschilderingen waarop het 
verdere verloop van de geschiedenis is afgebeeld. 
De kluizenaars Isaias en Doukos, die de icoon 
rond 1100 op wonderbaarlijke manier op de 
plaats van het huidige klooster vonden, brachten 
hem naar de keizer in Constantinopel. Deze 
begeleidt hen samen met de patriarchen terug 
naar het schip, dat hen weer naar Cyprus zal 
varen. De tweede muurschildering toont de 
terugkeer van de icoon naar Cyprus en een 
derde een icoonprocessie rondom het klooster. 
Deze processies moesten in het oostelijke 

Middellandse Zeegebied voor het einde van 
droogte zorgen – als dank voor de regen kreeg 
het klooster dan grote donaties. Waarvoor de 
monniken de grote hoeveelheden geld aan - 
wendden, is gedeeltelijk te zien in het fraaie, 
paleisachtige kloostermuseum. 

OP ZONDAG WORDT ER GEDOOPT 
U loopt langs talloze andere muurschilderingen 
en mozaïeken op een gouden ondergrond en 
komt uit in de tweede kloostertuin waar de 
kloosterkerk staat. Pracht en praal is hier het 
motto. Aan de zeer lange en bijzonder rijkelijk 
versierde iconostase hangt ook de door Lucas 
geschilderde icoon onder met goud bestikt 
brokaat en verguld zilverblik. De gehele kerk  
is in traditionele stijl uitgevoerd. Op zondag-
ochtend vindt er in de kerk regelmatig een 
massadoop plaats, die ook door niet-orthodoxen 
mag worden bijgewoond; zelfs fotograferen is 
daar toegestaan. 

WENSBOMEN EN DE EREWACHT 
Van het klooster voert de weg omhoog naar  
de heuveltop Throní tis Panagiás, waar een 
monumentale bronzen beeld van aartsbisschop 
Makarios staat, die hier meer weg heeft van 
Hercules, de held uit de oudheid. Een wandelpad 
van circa 200 m loopt naar zijn zelf uitgekozen 
begraafplaats, waar soldaten de erewacht 
houden. Op niet al te grote afstand markeert 
een moderne, open kapel de ’Troon der Aller- 
 heiligen‘. De mozaïekicoon die hier is te zien,  
is een kopie van de door Lucas geschilderde 
icoon, die hier in de afgelopen eeuwen in het 
kader van de wonderverrichtende processies 
een ereplaats heeft gekregen. In een hoek is 
kort geleden een met rood brokaat bedekte, 
houten troon neergezet, die door gelovigen  
met bloemen en geschenken wordt vereerd. 

Het beroemdste en rijkste klooster van Cyprus is zowel een paleis, een pretpark, een 
vakantiedorp en een plaats van bezinning. Prachtige nieuw aangelegde mozaïeken en 
een fraai museum vertellen over zijn lange geschiedenis – en op de heuveltop boven 
het klooster vond aartsbisschop Makários zijn laatste rustplaats. 

Wandeling, Duur: 1 uur.

Iéra Moní Kýkkoklooster: Overdag geopend, 
kloostermuseum ’s zomers dag. 10-18,  
rest van het jaar tot 16 uur, toegang € 5. 

Vlak naast de grote parkeerplaats van het 
klooster ligt hoog boven het uitgestrekte 
berglandschap een modern zelfbedienings
restaurant. Hier kunt u kiezen uit goede 
Cypriotische gerechten en uit een selectie 
desserts, zoals gebak, taart en ijs.  
Hoofdgerecht € 6,75- 11,80, fruittaart € 3,  
glas thee € 1,65. 

Aan de parkeerplaats tussen het klooster en  
het restaurant staan talloze kraampjes die  
over het algemeen allerlei soorten noten, 
dschoudschoúko en andere Cypriotische 
specialiteiten aanbieden. Op het kerkhof van 
het klooster zijn in de kloosterwinkel allerlei 
producten te koop die ter plaatse worden 
gemaakt, zoals zivanía, een grappa-achtige 
drank, diverse soorten kruidenthee, brandewijn, 
wijnen, maar ook de kloostericonen als 
magneten voor op het dashbord of op de 
koelkast.

VERVOER

INFORMATIE

ETEN EN DRINKEN

WINKELEN

Voor de kapel staan enkele voor Cyprus 
typische wensbomen. Veel gelovigen knopen 
allerlei soorten doeken (zelfs papieren 
zakdoekjes) aan de takken; dat zou hun 
gebeden kracht bijzetten.  

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-cyprus.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


