EEN MAIESTAS DOMINI IN CHEVETOGNE
Het is een grote zeldzaamheid wanneer we in moderne kerken van West-Europa nog
wandschilderingen aantreffen. De Latijnse kapel van Chevetogne nu is zo'n uitzondering op de
regel. Maar, geen uitzondering op de traditie waarnaar de bouwstijl van de kapel verwijst. Is
de kapel opgetrokken als een kleine Romaanse basiliek, ook de nieuwe schildering achter het
altaar lijkt aan diezelfde artistieke bron haar inspiratie te danken te hebben. Want, op het
eerste gezicht komt de gedachte op, dat de Christus in deze absis naar Romeinse snit is
gesneden. Zijn gestalte troont, binnen een amandelvormige nimbus (`mandorla') op de
regenboog en Hij toont zijn wonden in beide handen en voeten en op de borst. Zo kennen wij
hem van enkele tympanen van Romaanse kathedralen. De letters Alpha en Omega passen
geheel in deze traditie. Niet minder overigens dan de vier dieren van de Apocalyps, hier
figurerend als symbolen van de evangelisten, van wie de twee onderste, zeer gespierd
weergegeven, zich van het middelpunt afwenden en zo de Christus als het ware de blanke
kerkruimte intrekken.
Ik had me voorgenomen om de diverse fasen van het ontstaan, onder paters Zeno's hand,
van deze Christusfiguur te volgen, maar de schilder (een in Rusland bekende meester, tevens
abt van een in ere hersteld klooster bij Pskov), was mij telkens een flinke stap voor. Toen ik
twaalf dagen na de aanvang van het werk kwam kijken, was de compositie al grotendeels
voltooid. Zodat ik drie weken later de schildering, bevrijd van obstakels als steigers, in al haar
schoonheid kon bewonderen. Pater Zeno, was, zo hoorde ik van de gastenpater, kort tevoren
alweer vertrokken.
Wij kunnen dit meesterwerk, waarmee pater Zeno Chevetogne heeft verrijkt, echter niet
uitsluitend als `Romaans' kwalificeren. Het is tegelijkertijd ook van onze tijd. Vergeefs zal men
in de kunstgeschiedenis zoeken naar een Christus die precies als deze is. Zo zou men bij het
binnentreden van de Latijnse kapel slechts heel even kunnen denken aan de Romaanse
Christus van Tahull, in de Spaanse Pyreneëen, om direct daarop deze gedachte weer te
verwerpen. Het design is anders en - opvallend genoeg - pater Zeno werkt niet met die
elementaire, harde kleuren die zo kenmerkend zijn voor de Romaanse schilderkunst. Zijn
tinten kennen vele nuances, zowel in het crème van Christus' tuniek als in de diverse kleuren
rood van zijn beide bovenkleren (pallia). Teer is het roze dat hij gebruikt als lichaamskleur en
zacht is de blauwe achtergrond van de inscriptie1 in de rand van de mandorla. Ook stellen wij
vast, dat de opvallende plaats van Christus' wondetekenen meer parallellen vindt in de
Romaanse beeldhouwkunst, dan in de schilderkunst van die tijd.
Daarom is deze Christus meer dan alleen Romaans. Hij is ons geworden dankzij het talent
van een schilder uit onze tijd, die met het romaans zeer vertrouwd blijkt te zijn en die daar op
eigen wijze vorm aan heeft kunnen geven. Misschien ligt hierin ook de verklaring, waarom
deze Christus zowel slank als robuust, zowel streng als vertrouwenwekkend, zowel jong als van
wijsheid vervuld is. Het is, kortom, een Maiestas Domini geworden als geen ander. En zo hoort
het ook te zijn! Moge zijn gestalte inspiratie bieden aan allen die de Lieve Heer in de Latijnse
kapel van Chevetogne willen aanroepen.
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Vertaald: Zie ik kom snel; ik, Jezus, ben de wortel en van Davids geslacht, de schitterende morgenster (Apk, 22, 12.16).

