
KUNST IN DE KIJKER

De jonge Maurice Denis (1870-1943), amper 15 jaar oud, schreef in zijn journaal: 
‘Ik moet een christelijke schilder worden die de mirakels van het christelijk geloof in 
de verf weet te zetten. Ik voel dat ik dat moet doen.’ Met zijn ’Christ vert’ (olie op 
karton, 21/15 cm) brengt hij zijn christelijke visie overtuigend in beeld. Hij stichtte met 
Georges Desvallières in 1919 de Ateliers d’Art Sacré, een centrum van onderwijs en 
artistieke productie. Deze werkplaatsen waren bestemd voor de cultusplaatsen. Een 
programma zou gerealiseerd worden rond kunstenaars van katholieke confessie. 
Hun inspanningen voldeden echter niet om de avant-gardekunstenaars te verzoenen 
met hun religieuze kunstopvatting. Het zal wachten zijn op de militante inzet halfweg 
de 20ste eeuw van de paters Couturier en Régamey om te spreken van een echt 
renouveau van liturgische kunst. 

DE GROENE CHRISTUS 
Maurice Denis



De beelden van Maurice Denis, symbo-
list en medestichter van de Nabi-groep, 
zijn onmiddellijk herkenbaar. Toch is 
zijn oeuvre in vergelijking met andere 
Nabi-schilders, zoals bijvoorbeeld 
Pierre Bonnard, zo goed als onbekend. 
Nabi is het Hebreeuwse woord voor 
profeet. Deze kunstenaars zagen zich-
zelf als de nieuwe profeten van de schil-
derkunst rond de jaren 1880. De groep, 
waarvan ook Gauguin aanvankelijk lid 
was, wilde zowel inhoudelijk als vorme-
lijk nieuwe wegen inslaan, weg van het 
impressionisme. 

Door zijn collega-schilders wordt Denis 
Nabi aux belles icônes genoemd, om-
dat hij in zijn werken steeds het christe-
lijk geloof wou verbeelden. Van kinds-
been af bepaalde zijn liefde voor Fra 
Angelico de richting die hij zijn hele 
leven trouw zou blijven: de religieuze 
kunst. Processies, Bijbelse en liturgische 
scènes maken een groot deel van zijn 
werk uit.

Deze Groene Christus is een van de 
vroegste creaties van Maurice Denis. Het 
doek kondigt in de verte de abstracte 
kunstrichting aan. Dit meesterwerkje 
toont tevens dat de kunstenaar nog vol 
is van de contemplatieve smaak van de 
symbolistische kunstenaars. Het symbo-
lisme is de kunst om innerlijke gevoelens 
correct te vertolken door middel van 
kleur en vorm. De aan de natuur ontleen-

de vormen stonden voor Denis symbool 
voor zijn innerlijke bewogenheid. Hij on-
derging de invloed van Gauguins liefde 
voor zuivere kleurenvlakken. In 1909 ver-
wierf Denis Gauguins zelfportret (1890) 
met op hetzelfde doek ook Gauguins 
Gele Christus aan het kruis. Deze gele 
gekruisigde Jezus toont veel gelijkenis 
met de Groene Christus van Denis. 

Het is moeilijk te zeggen of Denis het 
oorspronkelijke schilderij van de Gele 
Christus (1889) van Gauguin gezien 
heeft. Toch is de gelijkenis opvallend. 
Het groene silhouet waar het hoofd 
lichtjes naar links neigt, doet er toch aan 
denken. Het kleurenpalet dat de nog 
jonge kunstenaar koos, lijkt eveneens 
schatplichtig aan het doek van de mees-
ter van Pont Aven: het opvallend geel, 
het rood verwant aan Gauguins bomen 
in het Bretoense landschap, alsook het 
groen door hem gebruikt om de scha-
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duw op de Christusfiguur te omlijnen. 
De groene kleur voor Jezus aan het kruis 
werd door Denis met opzet gekozen. Zij 
is de kleur van de hoop, waarmerk van 
het christelijk geloof.

Deze Groene Christus is een klein maar 
gedurfd beeld, vol eenvoud en kracht 
met heel spaarzame middelen. In een 
spel van kleurrijke vlekken nagelde 
Maurice Denis het groene lijf van Jezus 
aan een geel kruis. Het effect wordt ver-
sterkt door de rode vlek, die de kracht 
van het groene kruis komt versterken en 
tevens een evocatie is van het bloed 
aan het kruis vergoten. Maurice De-
nis schilderde niet de lijdende Christus, 
evenmin een getormenteerde kruisiging 
zoals later het expressionisme zal doen. 
Hij verbeeldde veeleer een geestelijke 
geloofsbelijdenis. De groene kleur werd 
zo licht doorschijnend geschilderd, zo 
transparant dat zij lichtbron wordt. Enke-
le jaren later heeft de kunstenaar in zijn 
dagboek genoteerd (1898): Voor de re-
ligieuze schilderkunst, het heel moderne 

belang van de kleurexpressie: het Licht. 

Bij een eerste oogopslag zien we alleen 
de gekruisigde Jezus. Aan de voet er-
van zien we bij aandachtiger toezien 
nauwelijks uitgetekende figuren. Ze ver-
beelden wellicht de enkele getuigen die 
op Golgotha aanwezig waren. 

Aan de voet van het kruis symboliseren 
een paar witte bloemen de paaskracht 
in wording. Enkele stengels, een paar 
groene blaadjes en bloemen werden 
vluchtig geschetst.
 
In dit kleine meesterwerk heeft de kun-
stenaar in grote eenvoud alles slechts 
summier getekend. Dit toont dat de 
zoektocht van de kunstenaar bovenal 
gericht was op de exaltatie van de kleur. 
Hij beoogde niets meer. Een beroemd 
citaat van Maurice Denis, meer bekend 
dan zijn oeuvre zelf, klinkt als volgt: Be-
denk dat een schilderij, voor het een 
strijdros, een naakte vrouw of een of 
andere anekdote is, in de eerste plaats 
een plat vlak is, bedekt met kleuren, ge-
rangschikt volgens een bepaalde volg-
orde. De Groene Christus is hiervan een 
sprekend voorbeeld. Maar er is meer. 
Dit schilderij bestaat, jazeker, uit kleur-
vakken – wel geordend en gelaagd. 
Oog hebben voor de authenticiteit van 
de expressie is echter nog belangrijker.
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