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Tip voor de lezer

D

e vele bezoekers van cisterciënzer abdijen die over geheel Europa
verspreid liggen – bevolkt, ontvolkt of anders bestemd – begrijpen dat de monniken het omringende land in cultuur brachten, dat zij
bouwers en brekers waren die opmerkelijke staaltjes van architectonisch
vernuft voortbrachten, en dat zij vele keren, zowel ‘s nachts als overdag,
het gregoriaans getijdengebed onder hun gewelven lieten galmen. Maar
wat de abdijbezoekers zich beduidend minder kunnen voorstellen is precies waar het de monniken om te doen is: samen een liefdesgemeenschap
vormen, naar het voorbeeld van de eerste leerlingengroep rond Jezus en
de vroege Kerk van Jeruzalem. Om de liefde in al haar dimensies – interpersoonlijke en transpersoonlijke – aan te leren, te beoefenen en ervan te
genieten, ontwikkelden de cisterciënzers van de twaalfde eeuw een spiritualiteit waarin onderhavig boek de lezer wil inwijden.
De hoofdstukken van deze bundel laten zich makkelijk afzonderlijk lezen, zonder kennis van de vorige. Toch zijn ze min of meer chronologisch
gerangschikt, van de stichting van Cîteaux in 1098 af tot en met Isaac
van Stella die stierf in 1178, met een uitloper naar Luther en Bernardus
in de zestiende eeuw. De meeste kapittels van dit boek verschenen reeds
in diverse periodieken, waarvan het monastieke tijdschrift De Kovel de
voornaamste is.
Er passeren opmerkelijk weinig vrouwen in dit boek. De lezer moet er
geen misogyne trek van de auteur in willen zien. Niet dat er in de twaalfde eeuw al geen cisterciënzer monialen waren – vanaf 1125 ontwikkelde
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zich het vrouwenklooster Tart als een feminiene evenknie van het mannenklooster Cîteaux – maar er waren nog geen schrijvende monialen.
Die zouden pas in de dertiende eeuw hun roemruchte ‘gouden tijd’ beleven met namen als Geertrui van Helfta, Beatrijs van Nazareth, Lutgardis
van Tongeren en vele anderen. Hun van minnelyriek en liefdesmystiek
doortrokken geschriften, die een vrouwelijke midrasj vormen op de werken van Bernardus en Willem van Saint-Thierry, ademen een geheel eigen
sfeer die niet past bij het karakteristiek timbre van dit boek. Dit vrouwelijke Cîteaux verdient een eigen, op haar toegesneden publicatie.
De liefde, die als een gouden draad door dit boek loopt, is misschien niet
het soort liefde dat u aan Valentijnsdag doet denken. Het gaat niet zozeer
om de flamboyante hartstocht waar piek en afgrond zo dicht bij elkaar
liggen. De liefde die in dit boek ter sprake komt, is beslist eveneens een alles verzwelgend affect, maar niet zonder het leerproces van zelfkennis en
uitzuivering, van ontluikende aandacht voor de ander en voor de Liefde
die je met hoofdletter schrijft omdat ze zich zo klein heeft gemaakt. Het
gaat om het leerling zijn in de school van Hem die je uitnodigt met de
woorden: “Leert van Mij, Ik ben zachtmoedig en nederig van hart”.
Als dit boek u helpt de liefdevolle persoon op te delven die u bent, lijkt
me de doelstelling ervan ruimschoots bereikt.
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Inleiding: over spiritualiteit
en geschiedenis

E

en traditie die er in slaagt eeuwenlang schoonheid voort te brengen,
moet wel goed en waar zijn. Dit van oorsprong Griekse principe
wordt in dit boek toegelicht aan de hand van de school van Cîteaux, die
haar gouden eeuw beleefde tijdens de twaalfde-eeuwse renaissance en al
ruim negen centennia lang onze cultuur begiftigt met de esthetiek van
haar abdijen en de aantrekkelijkheid van haar spiritualiteit. Cîteaux
presenteert zich van bij de aanvang als een school. Had het woord scola
oorspronkelijk de betekenis van oefenplaats voor soldaten of sportlui,
in het vroegchristelijk Latijn werd er door Origenes en Tertullianus
de eerste leerlingengroep rond Jezus mee aangeduid. Benedictus paste
de schoolterminologie, in het voetspoor van zijn bron, de Regel van de
Meester, toe op het klooster en noemde het ‘een school voor de dienst van
de Heer’. Cîteaux maakte er een ‘school van de liefde’ van. Niet dat het
zijn monniken beschouwde als mannen laaiend van liefde, maar het zag
zich wel als een oefenplaats voor het ‘leren liefhebben’, als een plek waar
men met het grootste geduld de ander en zichzelf leert aanvaarden in het
licht van Gods liefde.
Het zoeken van verbanden in een gefragmenteerde wereld
Spiritualiteit is trendy. Hoewel het woord van recente datum is, zijn de
realiteiten die ermee worden aangeduid van alle tijden. Een boer die zijn
akker bewerkt (colere, cultus) om er met zijn gezin van te leven, beleeft ongetwijfeld een vorm van spiritualiteit. Anders zou hij ermee ophouden en
iets anders gaan doen. Spiritualiteit is een manier om zich te verstaan met
de werkelijkheid, er zin en betekenis aan te geven of die erin te ontdekken.
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De hedendaagse cultuur doet het verschijnsel oplichten met een breedte en
een kracht die niemand kan ontkennen. Spiritualiteit is een polyseem, dit
wil zeggen een woord dat verschillende betekenissen en betekenisnuances
insluit. Zeker wanneer het losgekoppeld wordt van religie, oefent spiritualiteit een onmiskenbare fascinatie uit op de verbeelding van onze tijdgenoten. Spirituele centra rijzen als paddenstoelen uit de grond en kunnen
even vlug weer verdwijnen. Een hele boeken- en therapiemarkt leeft ervan.
Misschien valt het fenomeen te verklaren vanuit onze gefragmenteerde samenleving, waarin mensen nood voelen aan verbanden, aan zingeving en
heelheid. Een puur technocratische maatschappij laat een leemte achter.
Mensen willen ook diepere verbanden. Zingeving vinden zij vaak niet langer in tradities en officiële religies – of soms juist wel. Maar het tegendeel,
zinloosheid en absurditeit, slaan toe wanneer de mens geen verbondenheid
meer voelt. Verbinden wordt in het Latijn met het werkwoord religare aangeduid. Eigenlijk gaat het in spiritualiteit dus wel om religie.
De omvormende kracht van spiritualiteit
Spiritualiteit heeft ook met wijsheid te maken. Die wijsheid wordt niet
van meet af aan gevonden, maar via een proces van omvorming en zuivering. Daarbij zijn het hart, het verstand en het lichaam in het geding.
Het gaat ook om de beleving van vrijheid en gebondenheid. Spiritualiteit
is dan ook levenskunst, meer bepaald de beoefening van een levenskunst
door zich toe te leggen op concrete vormen die gaandeweg omvormend
werken. Spiritualiteit streeft omvorming na en daarmee zitten we in een
proces. Is de lijst van vormen ongelimiteerd, de richting is wel identiek:
het proces van omvorming leidt tot vrijheid, tot schoonheid, of om het
met de apostel Paulus te zeggen ‘tot de vrijheid en de schoonheid van de
kinderen Gods’ (Rom 8, 21). De vaders van Cîteaux uit de twaalfde eeuw
hebben dit zoonschap Gods opnieuw ontdekt via de vormentaal van de
Regel van Sint-Benedictus en de beproefde praktijken van het westerse
monachisme.
In spiritualiteit zijn bijna altijd volgende drie factoren in het geding.
Eerst en vooral gaat het om de betrokkenheid van een menselijke persoon (zijn innerlijke ruimte, zijn diepste kern, zijn geestelijk centrum)
op een transcendente dimensie (het doel, het Al, God, de uiteindelijke
werkelijkheid, enz.). Deze betrokkenheid wordt vervolgens opgevat als
een dynamisch proces (groei, ontwikkeling, transformatie, een weg, de
reis, het pad, de opgang, de ladder, enz.). Tenslotte wordt dit proces gerealiseerd via specifieke bemiddelingen (gebed, begeleiding, oefeningen,
ascese, houdingen, riten, enz.). Het is duidelijk dat spiritualiteit de kern
18
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4
De cisterciënzer expressie:
waar functionaliteit
schoonheid wordt

Met de eerste hervorming binnen de orde van de benedictijnen
kreeg ook de middeleeuwse architectuur en kunst een
nieuwe impuls. De cisterciënzers braken met de cluniacenzer
overdaad, maar wisten tegelijk het euvel van zielloze naaktheid
te vermijden. De kunst uit de gouden eeuw van Cîteaux paart
soberheid aan innerlijkheid, functionaliteit aan mysterie.
Bovenal staat ze voor hemelse schoonheid.
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Eerste onvervalste middeleeuwse stijl
ie vandaag in Frankrijk de abdijkerken van Conques of Vézelay
bezoekt, staat in verrukking voor de imposante ruimten waarin
een onstuitbare scheppingsdrift de muren, portalen, zuilen en kapitelen
heeft benut voor fraai beeldhouwwerk, schilderingen of symbolische
voorstellingen. Dergelijke elfde-eeuwse bouwwerken, alle verwekt of
gestimuleerd door de normerende macht van Cluny, zijn lang niet meer
te beschouwen als het resultaat van een stuntelig nabootsen van antieke
constructies. Ze laten overduidelijk zien dat het middeleeuwse genie zich
ontworsteld heeft aan zijn Romeinse voorbeelden en voor het eerst in zijn
geschiedenis in staat bleek te zijn een eigen stijl te ontwikkelen, die van
het Romaans.
De elfde eeuw kondigde een culturele lente aan die de voorbode werd
van een nieuwe beschaving: de renaissance van de twaalfde eeuw, niet
te verwarren met de Karolingische renaissance (ca. 800) en de – meest
bekende – renaissance der humanisten (ca. 1500).41 Bij het aanbreken
van dat tijdsgewricht waren er op de permanente bouwterreinen van de
grote abdijen technieken aanbeland die de glans van de gouden eeuw
van Cîteaux mogelijk zouden maken. Twee architectonische elementen
springen daarbij in het oog: de rechte muur en het ronde gewelf.

W

De rechte muur
In de eerste typisch middeleeuwse bouwstijl van het Romaans vormden
de dikke muren de ‘ankerpunten’ van de hele architectonische constellatie. Die muren zagen er trouwens veel gaver uit dan voorheen. De militaire behoeften uit de voorbije woelige eeuwen hadden immers voor een
vooruitgang op het gebied van de metallurgie gezorgd, zodat de verbeterde werktuigen nu ook hun toepassing vonden bij niet-militaire projecten,
in de landbouw (ijzeren ploeg en schop) en vooral ook in de steengroeven.
Efficiëntere werktuigen maakten het mogelijk stenen te hakken die
heel nauwkeurig op maat konden worden afgeleverd. De tijd dat men zoals abt Odo van Cluny – die begin elfde eeuw zijn kloosterkerk herbouwde – van heinde en verre pilaren uit ruïnes van de oudheid diende aan
te voeren en daarbij te kampen kreeg met haast onoverkomelijke trans41 De renaissance van de cisterciënzers mag niet beschouwd worden als een late uitloper
van de Karolingische renaissance en zeker niet als een vroege aanzet van de renaissance
van de 15de-16de eeuw. De renaissance van de twaalfde eeuw vertrekt immers van heel
andere premissen. Ze zoekt haar inspiratie niet in de klassieke oudheid maar in zuiver
christelijke bronnen, Bijbel en Kerkvaders. Ze is een christelijke hergeboorte ‘pur sang’.
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