Kapiteel Romaanse basiliek van Vézelay*
• Gislebertus (12de eeuw)
Dit is een tekening** van een kapiteel uit de Romaanse basiliek van Vézelay (vroege 12de eeuw).
De meest bekende kunstenaar die er werkte aan het beeldprogramma is Gislebertus, die zijn eigen
naam aanbracht in het timpaan. Dit kapiteel is gebaseerd op zijn stijl, maar allicht niet van zijn
hand.
Het stelt Paulus van Thebe voor (Paulus de Heremiet) samen met Antonius Abt (Antonius van
Egypte). Paulus leefde in de woestijn, waar hij brood kreeg van een raaf. Toen Antonius van hem
hoorde, bracht hij hem een bezoek en ze spraken lang en diepgaand over het geloof. Tijdens de
maaltijd wilde Paulus het brood bij wijze van eerbetoon laten verdelen door zijn gast, terwijl
Antonius erop stond dat Paulus het zelf deed, omdat hij hem als zijn spirituele meerdere
beschouwde. Ze kwamen tot het vergelijk het brood tezamen te breken.
Het doet heel erg denken aan de eucharistie - en het kapiteel bevindt zich dicht bij het huidige
altaar, dat in de viering staat, waar het schik uitkomt in de dwarsbeuk. Volgens de middeleeuwse
indeling echter ligt het dichter bij de uitgang uit de crypte, waar de relieken van Maria Magdalena
werden bewaard. De basiliek is aan haar gewijd. Het is het één van de eerste kapitelen die men te
zien zou krijgen bij het verlaten van het ondergrondse heiligdom. Interessant, want ook Maria
Magdalena zou haar laatste jaren in afzondering hebben doorgebracht en daar haar voedsel
hebben gekregen op miraculeuze wijze (via een engel). Ze is in die zin een soort prototype voor de
heremiet. Op die manier ga je als Pelgrim anders terugblikken op het bezoek aan de crypte: het
gebed voor het schrijn wordt eerder een ontmoeting, en dus een contact in wederkerigheid: er is
dan geen rechtstreeks contact (merk op dat de twee heiligen elkaar nergens rechtstreeks
aanraken), maar is wel, belangrijker, het gezamenlijk nuttigen van een (spirituele) maaltijd.

* de basiliek Sainte-Marie-Madeleine is een oude abdijkerk in Vézelay in de Franse regio Bourgondië. De basiliek, die sinds 1979 op de
werelderfgoedlijst van UNESCO staat, was oorspronkelijk de kerk van de gelijknamige benedictijnerabdij, die behoorde tot de
observantiebeweging van Cluny.
** de tekening is gemaakt door Johanes Mechiels, leerkarcht Nederlands en geschiedenis aan Hibernia, Middelbare Steinerschool
Antwerpen

