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Laten wij Willem maar ronduit een Luikenaar noemen, want hij zag circa 1075
het levenslicht “apud Leodium”, dit betekent: in de omgeving van Luik, of in
het prinsbisdom Luik. Hij werd een goede latinist in de beroemde school van
Luik, in de stad die de vleiende naam ‘Athene van het Noorden’ kreeg. In die
stad raakte hij ook bevriend met een benedictijn van de abdij Saint-Laurent,
Rupertus geheten, die later abt werd van Deutz, een abdij op de rechteroever
van de Rijn vlak tegenover Keulen. Wij weten zeer weinig over de familie van
Willem en ook weinig over zijn jeugd.

Uiterlijke levensloop (1075-1148)
Een oude Vita leert ons dat Willem op jeugdige leeftijd naar Reims vertrok,
samen met een zekere Simon, waarschijnlijk zijn oudere broer. Waarom hebben
deze jeugdige adolescenten hun eigen streek verlaten?
Luik was een keizerlijke stad en de prins-bisschop bekleedde tegelijk een
geestelijke en politieke functie. Op het einde van de elfde eeuw onderging die
keizerlijke stad de gevolgen van de investituurstrijd. Keizer en paus twistten
over het recht om aan bisschoppen en abten de investituur (bekleding met
waardigheid) te verlenen. Deze strijd, die pas beslecht werd door het concordaat van Worms in 1122, begon in 1076 tussen paus Gregorius VII en keizer
Hendrik IV. In het jaar 1091 benoemde Hendrik IV een van zijn vertrouwensmannen, Otbert genaamd, tot bisschop van Luik. In het jaar 1095 excommuniceerde paus Urbanus II die keizerlijke bisschop. De breuk tussen de paus en
de bisschop leek definitief. Maar toen bood Godfried van Bouillon zich aan als
bemiddelaar en hij bereikte een compromis. En in het jaar 1106 liet Rupert van
Deutz, de jeugdvriend van Willem, zich tot priester wijden door de pauselijk
erkende Otbert.
Het conflict tussen de keizer en de paus raakte het geweten van alle monniken en leken. Ieder bewust gelovig mens stelde zich vragen over de geldig-
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Wenteltrap in de kelders
van de oude abdij van
Saint-Nicaise in Reims, de
eerste monastieke stek van
Willem van Saint-Thierry.
© foto: Selena Jones.

heid van de sacramenten. Het is dus niet vermetel te veronderstellen dat Simon
en Willem hun geboortestad verlieten als gewetensbezwaarden. Waarschijnlijk
zijn de twee broers naar Frankrijk vertrokken tussen 1091 en 1095, toen de
partijstrijd in hun stad het hevigst werd. In Frankrijk voerde de koning een
vreedzamere politiek tegenover de paus en zijn gezag. Vermoedelijk zijn de
twee broers verder gaan studeren aan de kapittelschool van Reims. In al zijn
latere geschriften bewijst Willem trouwens dat hij zeer goed op de hoogte was
van de filosofische en theologische vragen van zijn tijd. Hij zou zich manifesteren als een goed gevormd theoloog.
Op een ons onbekende datum zijn Willem en Simon samen ingetreden in
de benedictijnenabdij van Saint-Nicaise, die zich bevond in het centrum van
de stad Reims. De oude kelders van de vroegere abdij dienen nu als bewaarplaats voor de bekende champagnewijn van het huis Taittinger! Laten wij
veronderstellen dat beide broers kozen voor het benedictijns leven tussen de
jaren 1100 en 1105. In het jaar 1103 werd een zeker Joran abt van die bloeiende
gemeenschap, een soort kweekplaats voor beroemde abten. Wij denken hierbij
aan Godfried, die eerst abt werd van Saint-Thierry, daarna abt van SaintMédard in Soissons en ten slotte bisschop van Châlons-sur-Marne.
Simon werd abt van Saint-Nicolas-au-Bois. Zijn broer Willem werd in 1121
abt van Saint-Thierry. Het blijft een open vraag wat Willem ongeveer twintig
jaar lang heeft gedaan als monnik van Saint-Nicaise. Eén zaak staat als een
paal boven water: Willem ontwikkelde zich gedurende die twee decennia tot
een goed kenner van de grote Latijnse en van sommige Griekse kerkvaders.
Hij was ongetwijfeld een naarstig bezoeker van de kloosterbibliotheek. Willem
geraakte er zeer vertrouwd met de werken van Augustinus († 430), van Ambrosius van Milaan († 379) en van paus Gregorius de Grote († 604). Het is zeer
waarschijnlijk dat twee Commentaren op het Hooglied, bloemlezingen uit de
geschriften van Ambrosius en van Gregorius, door Willem werden verzameld
tijdens de jaren van Saint-Nicaise.
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De benedictijnenabdij van Saint-Nicaise in Reims, waar Willem zijn eerste thuis vond.
17de-eeuwse gravure, Bibliothèque Nationale de France.

Willem is vijftien jaar lang abt gebleven van Saint-Thierry, hoewel die taak
hem duidelijk zwaar heeft gewogen. In het jaar 1135 was hij zestig jaar oud
en, tegen de wil van zijn vriend en raadsman Bernardus, heeft hij toen zijn
abbatiale taak beëindigd. Hij werd reeds lang getrokken door het leven en de
spiritualiteit van Cîteaux en hij werd cisterciënzer in de pas gestichte abdij van
Signy, ten zuiden van Charleville, in het huidige département des Ardennes.
Hij schreef er nog zeer belangrijke werken en stierf op 8 december 1148.

Geestelijke ontwikkeling en vriendschap
met Bernardus van Clairvaux
Voor de geestelijke ontwikkeling van Willem is de vriendschap met Bernardus
van Clairvaux uitermate belangrijk geweest. In zekere zin betekende die
vriendschap het begin van een nieuw leven en zijn ‘vuurtoren’ bij de keuze
van zijn activiteiten. Toch was Bernardus vijftien jaar jonger dan Willem,
en op theologisch gebied was hij minder gevormd. Dit alles wordt bijzonder
duidelijk verwoord in het laatste werk van Willem, Het leven van Bernardus.
Willem heeft als biograaf van Bernardus zeker verscheidene bronnen gebruikt.
Maar in twee kapittels wordt hij plots zeer persoonlijk. Het lijkt aangewezen
die teksten hier voor te stellen. Alleen nog dit: Willem schreef die biografie op
een ogenblik dat Bernardus nog leefde; hij zou pas sterven in 1153. Bovendien

deed hij dat op verzoek van anderen. En inscio Bernardo, dit is: zonder dat
Bernardus het wist.

De eerste ontmoeting met de zieke Bernardus (1118)
Kapittel 33 van Willems biografie vertelt de eerste ontmoeting van Willem met
de zieke Bernardus die in een apart huisje werd verzorgd door de lijfarts van
bisschop Willem van Champeaux. Die ontmoeting mogen we dateren in het jaar
1118. Bernardus had Clairvaux gesticht in 1115 en Willem was toen nog monnik
van Saint-Nicaise. Hij kwam de zieke Bernardus bezoeken, samen met zijn abt
Joran. Willem schreef deze tekst circa 1145, dus vijfentwintig jaar na de feiten:

Het is duidelijk dat Willem ons hier geen historisch verslag geeft van zijn
eerste ontmoeting met Bernardus. Deze leefde toen geenszins in een arm hutje,
maar wel in de zomervilla van de edele dame Beatrix, die als naam droeg:
De reukerwten. De villa was gelegen in Clémentpré, in de buurt van Clairvaux.
Wat is Willems voornaamste bedoeling met dit verhaal? Zonder twijfel wil hij
vooral de overweldigende indruk meedelen, die de zieke Bernardus op hem
heeft gemaakt. “Zulk een innige genegenheid maakte zich van mij meester,
dat in mij het verlangen groeide om daar altijd bij hem te blijven om hem
te dienen.” Die indruk deed de hele leefwereld van Bernardus baden in een
helder licht. Willem spreekt eerst van een klein hutje, een armzalige woning
voor een melaatse. Maar vlug verandert die kleine hut in een koninklijke
kamer. En kort daarna in een grootse kerk met een schitterend altaar! De lezer
wordt als het ware getuige van een ontluikende roeping tot het cisterciënzerleven. Maar op aanraden van Bernardus zal Willem meer dan vijftien jaar
wachten om die roeping te volgen.
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Circa diezelfde tijd begon ikzelf Clairvaux en Bernardus dikwijls te bezoeken. Eens kwam ik daar met mijn eigen abt en ik vond Bernardus in een
klein hutje, zoals men die pleegt op te richten voor melaatsen bij een viersprong. Ik vond hem daar levend op bevel van de bisschop en van de abten
(van Cîteaux), vrij van alle beslommeringen – inwendige zowel als uitwendige –, alleen bezig met God en met zichzelf, jubelend alsof hij in de
geneugten van het paradijs vertoefde. Ik trad die koninklijke kamer binnen
… en toen boezemde mij dit huisje zulk een grote eerbied in, alsof ik tot
het altaar Gods naderde. Als mij toen de keuze werd gegeven, zou ik zeker
hebben gewenst daar altijd bij hem te blijven om hem te dienen.
Hij van zijn kant ontving ons met grote vreugde. Wij vroegen hem hoe
hij het maakte. Hij glimlachte fijntjes en zei: ‘O prima, tot voor kort gehoorzaamden mij redelijke mensen. Thans word ik door een gerechtig oordeel
Gods verplicht te gehoorzamen aan een redeloos dier.’ Hij bedoelde een
boerse en opgeblazen kerel zonder enige medische kennis. Hij bluft ermee
dat hij me vlug zal genezen van mijn ziekte. Aan die man was hij over
geleverd door de bisschop (van Châlons), door zijn collega’s, de andere
abten, en door zijn medebroeders.

De belangrijke ontmoeting van de twee zieke abten (1128)
“Ik begon Clairvaux en Bernardus dikwijls te bezoeken.” Toch liggen Reims
en Clairvaux niet in elkaars buurt. Wij weten niet hoe dikwijls Willem die
verre reis heeft ondernomen. Maar een tweede bezoek wordt door Willem
uitvoerig beschreven in kapittel 59 van de Vita Bernardi. Wij noemen
dit tweede bezoek: de ontmoeting van de twee zieke abten. Die moet hebben
plaatsgevonden in het voorjaar van 1128. Maar nu eerst het verslag van Willem,
geschreven na het jaar 1145:
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Op zekere dag lag ik thuis ziek en een zeer langdurige kwaal had me
deerlijk ondermijnd en gehavend. Op het bericht daarvan stuurde Bernardus
zijn broer Gerardus naar mij toe, die wij ons allen dankbaar herinneren
(na zijn dood in 1138). Hij droeg mij op naar Clairvaux te komen met de
belofte dat ik daar spoedig zou genezen of sterven. (…) Ik vertrok terstond,
al kostte mij die reis veel inspanning en pijn. Daar is met mij geschied wat
beloofd was en, ik kom er rond voor uit, wat ik had gehoopt. Na een lange
en gevaarlijke ziekte werd me de gezondheid teruggegeven, maar mijn
krachten kwamen slechts geleidelijk terug.
Mijn God, wat hebben mij die ziekte, die vakantie en die rustkuur deugd
gedaan! Dat was precies wat ik begeerde. In mijn ellendige toestand kwam
ook het volgende goed van pas: heel de tijd dat ik bij hem op krachten
kwam, hield een gelijkaardige zwakheid ook hem in de greep. Zwak als wij
allebei waren, praatten wij hele dagen samen over de geestelijke natuur van
de ziel, over de deugden als geneesmiddelen tegen de ondeugden. Zolang
de tijd van mijn ziekte het toeliet, zette hij mij het Hooglied uiteen, maar
alleen de morele betekenis, met weglating van de geheimvolle zin van dat
bijbelboek. Dat verlangde ik en juist dat had ik hem gevraagd. Om niets
kwijt te geraken, legde ik elke dag schriftelijk vast wat ik van hem vernam,
voor zover God het mij gunde en mijn geheugen het toeliet. Vriendelijk
en zonder wrevel legde hij me alles uit, en deelde mij zijn inzichten en
ervaringen mee. Onervaren als ik was, probeerde hij mij veel te leren wat
alleen door ervaring geleerd kan worden. Hoewel ik lang niet alles kon
begrijpen, wat hij mij aanbood, toch liet hij mij veel scherper beseffen wat
mij aan inzicht ontbrak. Maar hierover heb ik nu genoeg uitgeweid!

Deze wekenlange ontmoetingen gebeurden in de ziekenkamers van Clairvaux.
De infirmerie is de enige plaats in een cisterciënzerabdij, waar het lichaam,
‘onze broeder ezel’, met de nodige aandacht wordt verzorgd. Daar vervallen
veel heilige regels en voorschriften. De vegetarisch levende monniken mogen
(en moeten) daar vlees eten en de voorschriften voor het vasten vergeten. Ook
de wet van het eeuwig stilzwijgen is er niet van kracht. Het is dan ook niet te
verwonderen dat sommige monniken en monialen een korte ziekteperiode
weten te appreciëren. “Zwak als we allebei waren, praatten wij de hele dag
samen.” Dit blijft een merkwaardige zin, zeker in een heiligenleven.

Willem als abt van Saint-Thierry (1121-1135)
Willem werd tot abt gekozen van Saint-Thierry midden februari 1121. Hij was
zeker geen slordig beheerder, maar zijn eerste interesse was toch niet die van
een administrator. De vele zorgen inherent aan zijn functie hebben die jaren
zwaar gemaakt. Liefst had hij zijn volle aandacht gegeven aan het innerlijk
leven van zijn medebroeders. Willem kon het officiële en representatieve aspect
van zijn functie maar matig waarderen. En steeds weer verscheen zijn droom
om cisterciënzer te worden en een leven te leiden zoals zijn vriend Bernardus.
Maar Bernardus zelf heeft dat verlangen zeker niet gestimuleerd. Als antwoord
op een verloren gegane brief van Willem, geeft Bernard hem in zijn brief 86
(uit het jaar 1123 of 1124) de volgende raad:
Bewaar de plaats die gij bezit. (Tene quod habes.) Blijf op de plaats waar je
bent. Probeer nuttig te zijn voor alle broeders, waarvan jij de overste bent;
en schrik er niet voor terug overste te blijven, zolang gij hun nuttig
kunt blijven. Vrees alleen een onnut overste te worden; maar vrees nog
meer de dienst van overste te weigeren, omdat gij schrik hebt voor de taak
van overste.
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Willem noemt drie geestelijke aandachtspunten: de geestelijke natuur van
de ziel (Willem had hierover reeds een traktaat geschreven), de deugden die
de ondeugden genezen, en de morele betekenis van het Hooglied. Wat moeten
wij verstaan onder de woorden ‘de morele betekenis’? Zij hebben het Hooglied
gelezen en verklaard als een beschrijving van de persoonlijke ontmoeting
tussen God en mens. De ‘geheimvolle zin’ verwijst naar de ontmoeting en de
eenheid van Christus en zijn Kerk.
Tijdens hun ziekte en herstel lazen de beide abten de vrij korte Latijnse
tekst van het Hooglied. Wellicht hebben zij ‘de morele betekenis’ ontdekt
in de twee homilieën en de vrij lange Commentaar van Origenes († 252). Deze
grote exegeet schreef wel in het Grieks, maar de genoemde teksten waren
in het Latijn vertaald door Hiëronymus († 420) en door Rufinus van Aquileia
(† 410). Wie van beide abten bracht het Hooglied ter sprake? Waarschijnlijk
Willem, want die had reeds twee bloemlezingen verzameld met Hoogliedcommentaren uit de werken van Ambrosius van Milaan († 397) en ook uit de
geschriften van paus Gregorius de Grote († 603).
In de ziekenkamer van Clairvaux ontdekte Willem zijn persoonlijke mystieke roeping. Een roeping die contouren kreeg dankzij de persoonlijke confidenties van Bernardus over zijn meest intieme zielenleven. Zonder dat zij dit
beseften, hebben beide zieke abten op die plaats de grondslagen gelegd voor
een hernieuwde mystiek in de westerse Kerk. Zij verwoordden voor elkaar de
directe en passieve ervaring van Gods tegenwoordigheid in hun leven. Op die
manier ontstonden ook hun beider geestelijke meesterwerken. Bernardus begon
te werken aan zijn 86 preken over het Hooglied, en na zijn intrede in Signy
schreef Willem zijn hoogsteigen Commentaar op het Canticum canticorum.
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De abdij van Thierry du Mont d’Hor in het dorpje Saint-Thierry (nabij Reims), waar Willem
zijn tweede thuis vond in de jaren 1121 tot 1135. 17de-eeuwse gravure, Bibliothèque Nationale
de France.

Gaanderij aan de ingang van de Sint-Hilariuskerk, gebouwd in de twaalfde eeuw op het
grondgebied van de abdij van Saint-Thierry. © foto: Tourisme Région Marne.

Wij hebben geen professie gedaan op de gewoonten van Cluny, maar op de
regel van Benedictus. U wil ons voortdurend de les spellen, maar zelf weinig of niets doen. U leert ons paard rijden in plechtige stoeten, beleefd onze
neus te snuiten. (…) Helaas, hoe klein is het getal van de monniken, die
willen leven van het werk van hun handen. (…) Hoewel u bisschop bent,
draagt u onder uw mijter toch ook de tonsuur van de heilige Benedictus.
U hebt de kovel niet afgelegd, hoewel gij hem verbergt onder uw bisschoppelijk gewaad. (…) Dit nieuwe evangelie werd geschreven door bisschop
Matteüs, maar zeker niet door Matteüs de evangelist!

Deze repliek doet ons een nieuwe Willem kennen. Willem was zonder twijfel
een nederig en bescheiden man. Maar hij kon ook beslist en moedig optreden,
als het ging om de vernieuwing van het religieuze leven. Daarom ook heeft
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Willem heeft dus meer dan tien jaar geluisterd naar de raad van zijn vriend.
De gemeenschap van Saint-Thierry volgde de regels en de gewoonten van
Cluny, zonder formeel verbonden te zijn met die grote abdij in Boergondië.
Willem voelde steeds meer voor de strenge kloostertucht van Cîteaux dan voor
de pracht en praal van Cluny.
Blijkbaar waren er nog andere abdijen in het aartsbisdom Reims die een
hervorming verlangden naar het model van Cîteaux. Deze hervormings
beweging bij de benedictijnen kreeg voor het eerst eerst een duidelijk gezicht
in het jaar 1131. Naar aanleiding van een provinciale synode in Reims kwamen
21 abten samen om een eigen benedictijns kapittel te stichten. Ze kwamen uit
Saint-Thierry, Saint-Médard (Soissons), Saint-Nicolas au Bois, Sint-Amand,
Saint Vincent (Laon), Saint-Jean (Laon), Mont-Saint-Quentin, Saint-Eloy
(Noyon), Saint-Lucien (Beauvais), Rebais, Orbais, Langny sur Marne, Chézy
sur Marne, Hasnon, Haumont, Homblières, Anchin en Thiérache, Liessies en
Lobbes in Henegouwen.
Wat beslisten deze hervormingsgezinde abten? Primo, dat men de officies
zou inkorten om ze met groter eerbied te zingen of te reciteren. Secundo, dat
men de voorgeschreven vastentijd (vanaf zondag Septuagesima tot Pasen)
trouw zou onderhouden en dat alle broeders dan vegetarisch zullen leven.
Tertio, dat men het voorgeschreven stilzwijgen beter zou onderhouden. Deze
afspraken bevatten een niet mis te verstane kritiek op de gewoonten van
Cluny: de liturgie werd ingekort en de leefstijl werd soberder en strenger.
Bij dit eerste kapittel was een zeer belangrijk persoon afwezig: de
pauselijke legaat, kardinaal Matthieu, bisschop van Albano. Hij vernam de
besluiten van dit nieuwe kapittel, en ook het voornemen van de abten om
jaarlijks te vergaderen. In het jaar 1132 zou die samenkomst plaatsvinden
in de abdij Saint-Médard in Soissons. Matthieu voelde de aanval op het
hem zo dierbare Cluny en schreef meteen een vlammend protest. Op dat
pamflet volgde een al even striemend antwoord van Willem, dat hij schreef
in de naam van de vergaderde abten. Enkele zinnen uit de pen van een zeer
strijdlustige Willem:

hij Bernardus aangespoord tot het schrijven van zijn Apologie, en daarom heeft
hij dezelfde Bernardus later opgeroepen tot een publieke actie tegen Abélard.
Hebben de beoogde hervormingen van het nieuwe kapittel hun doel bereikt?
Men kan dit terecht betwijfelen. De verzamelde abten konden wel aanbevelingen schrijven en naar vernieuwing zoeken, maar het kapittel had geen officieel
erkend gezag. Zijn besluiten waren niet rechtsgeldig noch afdwingbaar.
De benedictijnen zullen dit tekort pas veel later corrigeren, als zij komen tot
officieel erkende congregaties. Maar zelfs dan bleven de onderlinge banden
heel wat losser dan die tussen de kloosters van Cîteaux.
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Willem wordt cisterciënzer in de abdij van Signy (1135)
In het jaar 1135 ondertekende Willem de stichtingsakte van Signy, die werd
opgesteld door de kanselier van aartsbisschop Rainaldus van Martigné. Deze
akte werd in 1751 gepubliceerd in het verzamelwerk Gallia Christiana (deel X).
Willem ondertekende samen met de abten Odo van Saint-Rémi, Ingubrannus
van Hautvilliers, Richardus van Mouzon, Albericus van Verzy, Joran van SaintNicaise, Ursio van Rebais, Fulco van Epernay en Lucas van Chézy-sur-Marne.
Behalve Fulco waren allen abt van een benedictijnse gemeenschap. Heel wat
zwarte monniken waren de hervorming van Cîteaux zeer genegen. De stichting van Signy gebeurde door twaalf monniken van Igny, hiertoe gezonden
door hun abt Humbertus, die lang tevoren door Bernardus werd genezen van
de vallende ziekte.
Wij weten dat Willem lange jaren heeft getwijfeld over de keuze van zijn
eigen levensweg. Na de stichting van Signy kwam hij vlug tot een beslissing.
Die abdij lag zeer afgelegen, verloren tussen de wouden van de Franse Ardennen; zij leek hem een oase van rust en van eenzaamheid. De Elfde Meditatie
leert ons dat Willem niet overijld of onbedachtzaam is te werk gegaan.
In een langdurige krijgsdienst hebben wij naar ziel en lijf aan grote gevaren
blootgestaan. Door deze inspanning van zo lange duur zijn onze krachten
nu versleten. Daarom is het ons geoorloofd, menen wij, voortaan uit te
kijken naar de milde handen van onze Koning. Deze moge nu toestaan dat
wij wegens onze hoge leeftijd voortaan vrij van dienst worden verklaard.
Hij moge onze oude dag een rijker loon schenken dan wij ons bewust zijn
te hebben verdiend. Want het is een aloude wet en een gebruik van het
Romeinse leger dat de soldaten op de leeftijd van zestig jaar ontslag krijgen
uit de actieve dienst. Of moet Jakob zijn hele leven lang de zieke ogen verdragen van zijn vrouw Lea? Moet hij zijn hele leven lang werken om Rachel
te verdienen en zal hij deze nooit bekomen? Sterker nog: alles wat verloren
ging, werd telkens op zijn eigen loon verhaald. Hij kreeg zwarte schapen
in plaats van de hem toegezegde witte. (…) Het zou passen dat die oude
Jakob eindelijk eens voor zijn eigen huis kon zorg dragen. Het is zijn volle
recht dat hij, nu ten minste, nu hij oud is en afgeleefd, de toelating krijgt
naar het huis van zijn vader terug te keren. (Meditaties XI,19-20)
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De abdij van Signy, waar Willem van Saint-Thierry tot aan zijn dood leefde en werkte.
Gravure van Claude Chastillon (ca. 1615).

Sluis van de abdij Signy. © foto: AP.

Ongetwijfeld heeft Willem zich ook bezorgd afgevraagd wat Bernardus dacht
van deze beslissende stap. Het is opvallend dat Willem de voorkeur gaf aan
de pas gestichte abdij van Signy en zich niet aansloot bij de gemeenschap
van Clairvaux met haar immense uitstraling. Hoe dan ook, Brief 506 van
Bernardus is een prachtige welkomstgroet aan zijn oude vriend die door zijn
overgang naar Signy een nieuwe vriend en medebroeder is geworden. Vooral
het eindcitaat uit het Hooglied is een attente herinnering aan het gesprek van
de twee zieke abten in het ziekenkwartier van Clairvaux.
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Zoals ik mijzelf in mijn vorige brief beschreven heb, zo ben ik ook. Hoewel
mijn pen niet volledig de gevoelens van mijn ziel kan weergeven. Er is
helemaal niets wat gij van mijn kant te vrezen hebt, nu evenmin als v
 roeger.
En als ik zelf ooit enige vrees heb gevoeld voor u, dan is die vrees nu
helemaal verdwenen. Met volle vertrouwen kan ik u zeggen dat ik mijn
vriend niet opnieuw bezoek, maar dat ik hem in hechte trouw bewaar;
dat ik hem niet terugvind, want ik heb hem nooit verloren. Ik omsluit met
mijn armen de vriend die leeft in het diepste van mijn hart. Als een nieuwe
vriend mag ik nu mijn oude vriend omhelzen. (…) “Ik zal hem vasthouden
en niet loslaten, tot ik hem heb binnengeleid in het huis van mijn moeder,
in de kamer van haar die mij het leven schonk.” (Hl 3,4)

De vruchtbare oude dag van Willem van Signy (1135-1148)
In de Elfde Meditatie noemde Willem zich oud en afgeleefd. Hij besefte niet
dat zijn meest vruchtbare tijd nog moest beginnen! In Signy begon hij te
werken aan zijn grootste werk: zijn persoonlijke Commentaar op het Hooglied.
Als een kort intermezzo volgde zijn kordate aanval op Abélard. Zijn antwoord
op de visie van de filosoof is te vinden in de twee traktaten over het geloof,
die als titel kregen: Speculum fidei en Aenigma fidei. Ondertussen leerde
Willem ook de kartuizers kennen in hun eerste vestiging boven de Alpen:
de broeders van Mont-Dieu, en hun abdij, gelegen ten zuiden van de Franse
stad Sedan, niet zo ver van Bouillon. Voor hen schreef hij zijn wellicht meest
bekende werk: Brief aan de Broeders van de Godsberg. Later werd dit geschrift
door Mabillon herdoopt tot Gulden Brief. Ten slotte begon hij te schrijven aan
Het leven van Bernardus.
Waarom beschouwen wij die werken als zijn kostbaarste geschenk aan het
nageslacht? Omdat wij daarin de meest persoonlijke boodschap vinden van
Willem, die tevens een originele bijdrage aan de christelijke mystiek van de
Westerse Kerk vormt. Drie bijzondere aspecten vallen daarin op:
• Samen met Bernardus wees Willem de mystiek van de eindtijd en van Gods
oordeel af. De tijd van de Apocalyps en van de Hebreeënbrief was definitief
voorbij! De mystieke ziel heeft alleen oog voor haar God die liefde is. De
liefdevolle ontmoeting tussen God en mens wordt het mooist beschreven
in het Hooglied. Die ontmoeting wordt een ontmoeting tussen Bruidegom
en bruid!

• Beter dan Bernardus beschrijft Willem de drie stadia van het geestelijk
leven. Eerst verschijnt de natuurlijke en aardsgezinde mens die opgroeit met
een animale ziel. Daarop volgt de redelijke mens die zich steeds meer laat
leiden door zijn rationele en geestelijke ziel, niet langer de anima, maar de
animus. Daarop volgt de spirituele mens die zich volkomen laat leiden door
Gods geest. Deze drie stadia worden grondig beschreven in de Gulden Brief,
en twee eeuwen later zal Jan Ruusbroec hen ongewijzigd overnemen in zijn
Geestelijke Bruiloft. De hele christelijke mystiek blijft sindsdien in alle gewesten
(ook in Spanje) een mystiek van de liefdevolle Godsontmoeting.

Willem heeft deze drie aspecten op een grootse manier uitgedrukt in verschillende kapittels van zijn Hooglied-commentaar. De duiding van het bijbelvers
“Ons bedje is bloemrijk” (Hl 1,16) is een pareltje:
Graag blijven wij stilstaan bij de luister van het bloemrijke huwelijksbed.
Graag verwijlen wij bij de heerlijke geneugten daarvan. Wij zien er een
lentetooi van zuivere liefde; wij ruiken er de bekoorlijke geur van geestelijke
gevoelens en gedachten; wij voelen er de sterke winden van de eeuwigheid,
die de geur der Godheid met zich meedragen. Immers, dit bloemrijke bed
is de plaats van een wonderbare vereniging, van een verrukkelijk genieten
van elkaar, van een vreugde die elk begrip en elk vermoeden overtreft, ook
voor hen aan wie dit alles wordt geschonken. Wij bedoelen de vereniging
tussen God en de mens op weg naar God, tussen de geschapen geest en de
ongeschapen Geest. Wij spreken dan van bruid en Bruidegom, omdat wij
woorden zoeken die in menselijke taal enigszins de zoetheid en de tederheid beschrijven van die ontmoeting.
Deze vereniging is niets anders dan de eenheid tussen de Vader en de
Zoon, hun goddelijke kus, hun omhelzing, hun liefde, hun goedheid, en
alles wat zij gezamenlijk bezitten in de absolute eenheid van de goddelijke
natuur. Dit alles is de heilige Geest, God en Liefde, die in alle gaven zichzelf
geeft: Gever en Gave tegelijkertijd. (Commentaar op het Hooglied 91)

Deze tekst begint wel heel lyrisch en romantisch. Maar ongemerkt wordt hij
bloedernstig en zegt dan kortaf hoe en waarom God en de liefdevolle mens
elkaar ontmoeten. Ruusbroec heeft dergelijke beschrijvingen in het tweede
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• Die liefdevolle ontmoeting gebeurt boven de rede, maar niet zonder de rede.
Om dit iets beter te begrijpen doet Willem een uitdrukkelijk beroep op het
mysterie van de Drievuldigheid: Gods leven bestaat van alle eeuwen in de
intieme relaties tussen de drie goddelijke personen, Vader, Zoon en heilige
Geest. Alle mensen worden uitgenodigd en opgeroepen om deel te nemen aan
dat goddelijk liefdesleven. Bernardus en veel andere geestelijke leiders staan
afkerig tegenover deze opvatting van Willem. Zij vermoeden het gevaar van
pantheïsme. Dat gebeurt vooral omdat zij alle relaties als een gevaar beschouwen voor de goddelijke essentie. Ware en oprechte relaties zijn echter geen
bedreiging, maar zij behoren tot de rijkdom van elk persoonlijk bestaan.

boek van de Brulocht. Hij beschouwde zich als een navolger van Bernardus,
maar zijn ware bron is ongetwijfeld Willem van Saint-Thierry.

Contacten van Willem met de kartuizers (circa 1144)
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De kartuizerorde ontstond uit twee stichtingen van Bruno van Keulen (10301101). De heilige Bruno was vele jaren, tot in het jaar 1080, magister in de
kathedrale school van Reims. In 1084 stichtte hij een gemeenschap van
k luizenaars in het gebergte Chartreuse bij Grenoble. Enkele jaren later kwam
een gelijkaardige gemeenschap in Santa Maria della Torre in Zuid-Italië tot
stand. Bruno wou twee soorten van kloosterlijk leven verenigen: eremieten en
cenobieten. Die laatsten zijn religieuzen die in een gemeenschap samenleven.
De kartuizers leven in een kluis waarin zij elk afzonderlijk bidden en werken.
Deze monniken zingen in hun kerk alleen de metten en de lauden, de mis
en de vespers. Alle andere delen van het dagelijks officie bidden zij in de
eenzaamheid van hun kluis. Samen eten gebeurt allen op zon- en feestdagen.
De andere dagen wordt het nodige voedsel bezorgd langs een raampje in de
kluis. Het werk bestaat uit handenarbeid van allerlei soort: hout bewerken,
stenen kappen of van zijn tuin een lustprieel maken.
Willem kwam met de kartuizerorde in contact na de eerste stichting door
de Grande Chartreuse in Noord-Frankrijk: het klooster van Mont-Dieu (Godsberg) in de Ardennen, 23 kilometer ten zuiden van Sedan. De eerste monniken
van die gemeenschap kwamen in 1136 uit het moederklooster in Grenoble.
Aartsbisschop Samson van Reims bevestigde hun stichting in 1142, en hij
kwam hun eerste kerk inwijden in 1144. Misschien is het bij die gelegenheid
dat Willem de Godsberg heeft leren kennen. De kroniek van Signy leert ons
dat Bernardus bij het kapittel van Cîteaux voor zijn vriend Willem het statuut
verkreeg van een ‘bezoekende abt’. Dit betekende dat hij, vergezeld van twee
medebroeders, op reis mocht gaan. Het hoeft ons dus niet te verwonderen dat
Willem een zekere tijd vertoefde in Mont-Dieu en er enkele goede vrienden
maakte. Zo is de Gulden Brief is ontstaan, zijn brief aan de broeders van de
Godsberg. De volgende concrete wenk bewijst dat hij er goed en scherp heeft
rondgekeken:
Beschouw uzelf veeleer als wilde dieren, ongetemd en in kooien opgesloten,
omdat zij op geen andere manier kunnen worden afgericht. Besteed zoveel
mogelijk tijd aan gebed en contemplatie, maar erken meteen iedere nood en
elke oproep van de naaste. (GB 18)

De Gulden Brief bevat ook een paragraaf die Willems leer over de goddelijke
liefde herhaalt:
In dit stadium spreekt men van geestelijke eenheid, niet alleen omdat de
heilige Geest deze eenheid bewerkt, maar omdat die eenheid zelf de heilige
Geest is, God die caritas is. Want Hij die liefde is van Vader en Zoon, hun
eenheid en zoetheid, hun goedheid en kus, … datzelfde bewerkt de heilige
Geest tussen de mens en God. Het gelukzalig bewustzijn van de mens
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De chartreuse van Mont-Dieu in de Franse Ardennen. © foto: ATP.

bevindt zich dan enigszins midden in de omhelzing en de kus van Vader
en Zoon. Wanneer die mens van God verdient, zij het niet helemaal,
God te worden [in de tijd] wat God is [van alle eeuwigheid]. De mens wordt
dan uit kracht van de genade wat God is door zijn natuur. (GB 263)

Op het einde van zijn leven heeft Willem al zijn geschriften toevertrouwd aan
de kartuizers van Mont-Dieu. Dat staat duidelijk te lezen in de inleidende brief.
Daar geeft Willem ook de volledige lijst van al zijn geschriften. Voor ons is dit
het bewijs dat hij besefte een persoonlijke boodschap mee te delen. Willem wist
waarschijnlijk dat sommige werken onder de naam van Bernardus circuleerden.
De monniken van de eerste generaties hebben die schat goed bewaard. Maar
in het jaar 1606 heeft dom Serval alle bewaarde handschriften van Mont-Dieu
verkocht aan een Parijse antiquair. Hij dacht dat de gedrukte teksten al die
‘oude koek’ waardeloos maakten. Geld verblindt soms de wakkerste geesten.

Overzicht van Willems werken
Alle Latijnse werken werden uitgegeven in de bekende reeks Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis, uitgegeven door Brepols in Turnhout. Het
gaat om een reeks van zes delen, genummerd van LXXXVI tot LXXIX B,
gedrukt tussen 1989 en 2010. Ook de Franstalige reeks Sources Chrétiennes
bevat verscheidene tweetalige werken van Willem van Saint-Thierry, in het
Latijn en het Frans. Dit zijn de vertaalde werken:
• Drie jeugdwerken
1. Het sacrament van het altaar. Verschijnt binnenkort in het verzamelwerk
		
Geloofsgeheim (Damon 2018).
2. God schouwen (Bonheiden 1977).
3. De natuurlijke adel van de liefde. Verschijnt binnenkort in Geloofsgeheim.

• Geschriften van Willem als abt
4. Exposé sur l’Epître aux Romains. In: Sources Chrétiennes 544-568.
5. Meditaties. In: Godsliefde (Damon 2016).
6. Korte Commentaar op het Hooglied (Averbode 2013)
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• Werken geschreven in Signy
7. Commentaar op het Hooglied (Averbode 2015).
8. De spiegel van het geloof (Averbode 2016).
9. De raadsels van het geloof. Verschijnt binnenkort in Geloofsgeheim.
10. Gulden Brief. In: Godsliefde (Damon 2016).
11. Leven van Bernardus. In: Godsliefde (Damon 2016).
Willem van Saint-Thierry leefde vanaf 1118 in de schaduw van Bernardus. Die
trouwe vriendschap was voor hem een grote steun. Toch waren de twee
monniken zeer verschillend van karakter. Bernardus was een groot spreker en
predikant: zijn taal lijkt op die van Cicero. Bovendien werd hij een spilfiguur
in de Europese politiek. Willem was eerder een denker en schrijver; zijn taal
staat dicht bij die van de historicus Livius. Willem kan worden beschouwd als
de theologische raadgever van Bernardus. Toch zag hij zichzelf als de kleine
broer in het tweespan. Voorts was Bernardus de telg van een hoog adellijk
geslacht. Over de familie van Willem weten we zo goed als niets.
Bernardus werd de stichter en abt van een zeer bloeiende gemeenschap met
een leger van schrijvers in een groot scriptorium. Willem genoot die omkadering niet; zo heeft hij bijvoorbeeld het slot van zijn Commentaar op de Romeinenbrief zelf moeten schrijven. Maar dat heeft dan wel het voordeel dat we
thans nog over een autograaf van Willem beschikken, terwijl er nauwelijks
een handteken van Bernardus te vinden is. Dit alles verklaart ook ten dele de
talrijke manuscripten met de werken van Bernardus, en van de hem toegeschreven teksten. Van de werken van Willem zijn slechts weinig manuscripten
bewaard. Gelukkig heeft een schrander monnik van Bonnefontaine, genaamd
Bertrand Tissier, in het jaar 1662 een uitgave laten drukken van al de hem
bekende werken van Willem. Het gaat om het vierde boek van zijn Bibliotheca
Patrum Cisterciensium. Die uitgave werd in de achttiende eeuw overgenomen
in de Patrologia Latina van J.P. Migne.

Paul Verdeyen s.j. is emeritus hoogleraar van de Universiteit Antwerpen en lid van het Ruusbroecgenootschap.
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• Paul Verdeyen, Biografisch artikel over Willem van Saint-Thierry, in: Nationaal Biografisch
Woordenboek 21 (2014) 1221-1242.

• Paul Verdeyen, Willem van Saint-Thierry en de liefde. Eerste mysticus van de Lage Landen, Davidsfonds, Leuven, 2001.
• Paul Verdeyen s.j. en Guerric Aerden ocso, Inleiding op Godsliefde. Meditaties, Gulden Brief,
Leven van Bernardus, Damon, Budel, 2016.
• Piet Stevens, Ontvankelijk voor de Heilige Geest. Willem van Saint-Thierry, een man Gods uit onze
streken, Discovery Books, Leeuwarden, 2017.

Met heel je hart geloven
De gelovige mens gelooft zonder terughoudendheid en zonder enige aarzeling alles wat
het goddelijk gezag hem voorhoudt te geloven. Hij probeert geen nieuwe geloofsinhoud te
ontwerpen en vindt geen smaak in zaken die beter zouden beantwoorden aan zijn zinnelijke
verlangens. Integendeel, hij probeert smaak te vinden in wat waar is; daaraan probeert hij de
rede te onderwerpen en daarmee zijn geloofsleer in overeenstemming te brengen. Hij doet
geen pogingen die leer met een puur humane rede te beoordelen, maar houdt zich eraan vast
met een zeker geloof en met de band van de liefde.
	Maar op het gebied van het geloof vindt men ook de volgende situatie. Sommige mensen
hebben een zo groot geloof, dat men zich geen sterker kan voorstellen. Zij zijn bereid om voor
de belijdenis van dat geloof hun leven te geven, helemaal volgens het woord van de Heer:
Niemand kan een groter liefde bezitten dan wanneer hij bereid is zijn leven te geven voor zijn
vrienden. (Joh. 15,13) En toch… in de beleving van hun geloof, dit is in hun gedachten over de inhoud van het geloof, hebben deze mensen grote moeite en leven ze
in duisternis. Die zwaartekracht van de menselijke geest is een grote zwakheid
en een merkwaardige verblinding. Voor veel mensen is het dikwijls gemakkelijker en lijkt het meer wenselijk hun leven te geven voor het geloof, als
zich de noodzaak of de gelegenheid zou voordoen. Maar het lijkt hun
zeer moeilijk tot een volledig zuiver geloof te komen, als zij zich willen
bezinnen over de hele inhoud van dit geloof. Waarlijk, dit is niet zo
verwonderlijk als het lijkt. Mensen die volkomen bereid zijn om te sterven
voor hun geloof, vinden het dikwijls zeer moeilijk om te leven volgens
hun geloof.
Spiegel van het geloof III,22-24
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