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Op de bosrijke flanken van de Monte Catria, een 1700 meter hoge berg in de 
oostelijke Apennijnen van het Italische schiereiland, opent zich een utopisch 
landschap van ongerepte natuur, helder water en vrolijk vogelgezang. In de 
tiende eeuw besloten enkele monniken er hun eenvoudige cellen te bouwen. 
Ze wilden als kluizenaars leven. Dichtbij een waterbron (fonte), omgeven door 
hazelaars (corius avellana), vonden ze de ideale plek hiervoor. In 1325 kwam 
dan het huidige klooster tot stand, monastero di Fonte Avellana genaamd, dat 
nu nog altijd te bezichtigen is. Maar drie eeuwen eerder noemden de pioniers 
van deze anachoretenlaura hun geestelijke arcadia ook al Fonte Avellana.

De beroemdste schrijver die er ooit enkele dagen verbleef, is de Florentijnse 
dichter Dante Alighieri († 1321); waarschijnlijk was hij er rond 1318, toen hij 
verbannen was naar het nabije Gubbio. Dante moet goede herinneringen 
bewaard hebben aan het klooster, want in zijn allegorische epos, De goddelijke 
komedie (La Divina Commedia) getiteld, vermeldt hij Fonte Avellana en twee van 
zijn illustere bewoners, met name de stichter Romualdus van Ravenna († 1027) 
en de prior Petrus Damiani († 1072). 

De zevende hemelsfeer
In de inleiding van de Divina Commedia, het epische gedicht dat zich laat lezen 
als een louterende tocht door het rijk van het christelijke hiernamaals, maakt 
Dante zijn lezers meteen attent op het eschatologische én ethische doel van 
zijn werk. Een van de voornaamste zorgen van Dante bestond erin de welvaart 
voor iedereen te verzekeren, onder meer door herverdeling van de natuurlijke 
rijkdommen. Dat thema overheerst in canto 21 van Paradiso, het gezang waarin 
de dichter de monastieke figuur van Petrus Damiani introduceert om de 
gedachte van de contemplatie te verbinden met de idee van de herverdeling 
van de rijkdom ten voordele van hen die in ontbering leven. Die laatste sociale 
bekommernis was Petrus Damiani immers ook niet vreemd, want de kardinaal-
kluizenaar ontpopte zich als een notoire voorstander van de onteigening van 

Contemplatie moet ook dienstig zijn

Hoe een middeleeuws dichter en een hedendaags glaskunstenaar 
Petrus Damiani begrepen

Dirk Hanssens osb

PETRUS DAMIANI
DOSS IER



31

d
e
 k

o
v

e
l

de bezittingen der rijken, als dat kon helpen om iedereen van het nodige te 
voorzien. Hij ijverde dus voor een economie in de oorspronkelijke betekenis 
van het woord: goed huishouden (oikos: huis, nomos: regel) dat het algemeen 
belang dient.

Maar laten we eerst een flinke duik nemen in de fantasierijke wereld van 
de schrijver van de Goddelijke komedie, in die sublieme bladzijden van de wereld-
literatuur die ons inzicht in de mysteriën van het leven steeds weer verdiepen 
en verrijken.

De pelgrim Dante en zijn geliefde Beatrice ontmoeten Petrus Damiani in de 
zevende hemelkring, in de paradijssfeer van Saturnus of de hoogste van de 
zeven planetaire hemelen (de zes andere zijn de sferen van de maan, Mercurius, 
Venus, de zon, Mars en Jupiter). De ontmoetingsplek is niet toevallig de hemel-
sfeer van Saturnus. De Romeinse god Saturnus (vaak geassocieerd met de 
Griekse titaan Kronos die de zoon is van de oergod Uranus) bracht de gouden 
eeuw op aarde: door uiterlijke zorgen weg te nemen en in een klimaat van 
welvaart en vrede het strikte privébezit overbodig te maken, gaf hij de mensen 
volop de kans om contemplatie te beoefenen. Wie anders dan monniken en 
kluizenaars die reeds op aarde het ideaal van de zuivere contemplatio bena-
derden door ascese en vrome bespiegelingen, zouden in deze zevende hemel 
te vinden zijn, redeneerde Dante. In die hemelkring plaatste de dichter dan 
ook geen andere heiligen dan contempatieve zielen die het als hun roeping 
zien om door te stoten naar het engelenrijk of de negende hemelsfeer, naar het 
zogenaamde Empyrium waar de eeuwige aanschouwing van de Albeheerser 
het ultieme genot van de edelste schepselen is. Naast de zalige Petrus Damiani, 
die als eerste de rondreizende Dante te woord staat, zijn dat ook de monniken-
vader Benedictus van Nursia († 547) en de kluizenaar Romualdus.

Bij het betreden van de zevende hemelsfeer – Damiani staat op dat moment 
nog niet gereed om zijn gasten te verwelkomen – valt het oog van Dante en 
Beatrice onmiddellijk op een gouden ladder die zo hoog boven hen uitsteekt 

Monastero di Fonte Avellana. 
© Giacomo Alessandroni.
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dat ze het topeinde ervan niet kunnen ontwaren. Maar nog voor ze die ladder 
van naderbij gaan bekijken, maakt Beatrice haar reisgezel duidelijk dat ze 
voortaan haar bekoorlijke glimlach achterwege zal laten, omdat de schittering 
van die lach wel eens vernietigend zou kunnen uitpakken:

Door mijn glimlach komt mijn schoonheid des te meer tot haar recht 
naarmate we verder gevorderd zijn op de trappen van het eeuwige paleis, 
en hoe hoger we klimmen, hoe groter de kans  
dat de flits van mijn ongetemperde lach dezelfde uitwerking heeft 
als de bliksemschicht die een dorre tak verpulvert. (Paradiso 21,7-12) 

Dante refereert met deze woorden van Beatrice nadrukkelijk aan een passage 
uit de Metamorphosen van de Latijnse poeta doctus Ovidius († 17 n.Chr.): de 
weerlichtende en donderende hemelgod Jupiter bezwijkt voor de wens van zijn 
geliefde Semele, een Thebaanse prinses, om zich aan haar te tonen in zijn 
goddelijke majesteit, ook al weet hij dat die niets verhullende aanblik haar 
ondergang betekent – een knetterende bliksemstraal herleidt Semele vervol-
gens tot een hoopje as. (cf. Metamorphosen 3,259-309) Maar een bijbelvaste lezer 
zal in de waarschuwing van Beatrice ongetwijfeld ook de reminiscentie aan 
een geheel andere ‘godsopenbaring’ ontdekken: het verhaal over de profeet 
Mozes die zijn glanzende gezicht met een doek dient te bedekken nadat hij 
een glimp van Gods heerlijkheid had opgevangen bij de overhandiging van de 
tien geboden op de berg Sinaï. (cf. Ex. 34,29-33)

De gouden ladder
De ‘hemelbestormer’ Dante krijgt weinig kans om Beatrice’s woorden te over-
denken, want het volgende ogenblik is hij alweer volledig in beslag genomen 
door de taferelen die zich op de gouden ladder afspelen. Op de sporten van die 
immens hoge ladder is het een komen en gaan van schitterende gedaanten zo 
talrijk als de sterren aan de hemel. Dante maakt de vergelijking met een troep 
kauwen (of kraaien), waarvan sommige bij het krieken van de dag een hoge 
opvlucht nemen om hun koude vleugels op te warmen, en andere gaan rond-
cirkelen of na een korte opwaartse beweging weer rustig neerdalen.

De ladder herinnert aan de ladder die in Jakobs droom verschijnt en waarop 
engelen op en neer bewegen. (cf. Gen. 28,10-22) Die ladder werd eeuwenlang 
beschouwd als een symbool van contemplatie: op de sporten bevinden zich de 
contemplatieve geesten, elk in zijn of haar stadium van geestelijke groei. Wie 
een hoge sport beklimt, is gelukzalig te noemen; wie aan de onderste sport 
van de ladder staat, heeft zijn hart nog onvoldoende vrij gemaakt voor de 
zuivere beschouwing en zal dus nog een lange weg te bewandelen hebben. 

Dante en Beatrice besluiten hun reis voort te zetten en maken aanstalten 
om hun voet op de eerste trede van de ladder te plaatsen. Maar nog voor ze 
dit kunnen doen, komt iemand de ladder afgedaald om een gesprek te begin-
nen met de nieuwkomers. Dante vergeet te vragen met wie hij de eer heeft te 
mogen praten, maar hij wil wel weten hoe het komt dat iemand vanuit de 

Gustave Doré, Dante staart Béatrice aan (Paradiso, canto XXI), ets, ca. 1870, Falvey Memorial Library, 
Villanova University, USA. 
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hoogste regionen van het paradijs naar hen gezonden wordt. 
En meteen stelt hij ook een tweede vraag:

Vertel me waarom we de hemelse symfoniën  
niet meer kunnen beluisteren. 
Het is zo stil in deze zevende hemelkring, 
terwijl in de hemelsferen daar beneden  
de zoete en devote gezangen volop weerklonken. 
(Paradiso 21,58-60) 

Dante krijgt een gevat antwoord dat hem doet beseffen hoe 
vreemd de hemelse dingen hem nog zijn, maar vooral ook hoe 
voorzichtig hij dient te zijn als hij ermee in contact komt: 

Jouw oor is even sterfelijk als jouw oog. 
En daarom is het beter dat je geen gezangen hoort, 
om dezelfde reden waarom Beatrice niet meer lacht. 
(Paradiso 21,61-63)

Dante is vooralsnog een schepsel van de wereld, zoveel is dui-
delijk. Hij is nog niet klaar voor het ultieme goddelijke visioen. 
Zijn gesprekspartner is dat wel. Die laatste geeft hem een 
tweede lesje in bescheidenheid door nu ook de eerste vraag 
te beantwoorden. Dante hoeft zich helemaal niet af te vragen 
waarom iemand vanuit de hoogste contemplatieve sfeer afdaalt 
om vervolgens op een lager niveau – in saeculo – een ander 
behulpzaam te zijn. Dit zijn zaken die tot het goddelijke en 
ondoorgrondelijke raadsbesluit behoren, net zoals de kwestie 
van de predestinatie die alleen maar discussies losweekt waar-
mee niemand een stapje verder komt in godskennis (zelfs de 
serafijnen houden zich er niet mee bezig). 

De ware betekenis van de Jakobsladder
Om zijn subtiele terechtwijzingen in een breder kader te plaat-
sen, vertelt de hemelse figuur vervolgens wat meer over zich-
zelf en zijn ervaringen met contemplatie. Eigenlijk geeft hij een 
uitleg over de ontologie van het goddelijke visioen als hij 
getuigt over het hem omstralende licht dat toelaat om de Essen-
tie te ‘zien’ die de bron is van dat licht. (cf. Paradiso 21,83-87) 
Kortom, de boodschap luidt: een contemplatieve geest mag  
nog zoveel zelfdiscipline aan de dag leggen om tot een zuivere 
beschouwing te komen, zijn inspanningen betekenen niets 

De Jakobsladder met klimmende engelen in de westzijde van Bath Abbey nabij 
Bristol, U.K. © foto: Haukurth.
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 zonder Gods kracht waarin ze hun vervulling vinden. Wie opstijgt op de ladder, 
gehoorzaamt dus alleen aan Gods wil, en wie na een poos in het goddelijk licht 
te hebben vertoefd weer afdaalt, gehoorzaamt eveneens aan Gods wil; meer 
nog, die afdaling getuigt vaak van een grotere nederigheid en beschikbaarheid, 
omdat het juist Gods wens is dat het heilzame licht – door toedoen van men-
selijke acties – over alle uithoeken van de wereld komt.

De Jakobsladder en de klimmende en dalende engelen op de sporten van 
die ‘droomladder’ komen hiermee in een ander perspectief te staan, waardoor 
zelfs een correctie ontstaat op de eenzijdige interpretatie van de twaalf sporten 
tellende ‘ladder van de nederigheid’ in het zevende hoofdstuk van de Regel 
van Benedictus. In die monnikenregel is de hoogte van de sport op de ladder 
een maatstaf voor de deemoed die de broeder kenmerkt: wie nederig is, bestijgt 
de ladder; wie trots van hart is, daalt af. In Damiani’s ogen daarentegen moet 
de ladder eerder gezien worden als een symbool van het contemplatieve proces: 
de kluizenaarscel (het ‘purgatorium op aarde’) is de ladder die de broeder naar 
de hemel leidt, terwijl engelen erop afdalen om die broeder te hulp te schieten. 
En omdat monniken een engelenbestaan nastreven, zullen zij bij tijd en wijle 
ook afdalen om een medebroeder – en bij uitbreiding het hele mensdom – van 
dienst te zijn. Precies zoals Mozes, na zijn ontmoeting met de Allerhoogste, 
ook de berg afdaalde om het volk van Israël beter te kunnen dienen op zijn 
tocht naar het Heilig Land. 

Met andere woorden, de Jakobsladder is volgens Dante’s mysterieuze anta-
gonist geen middel om een goddelijk visioen voor eigen heil na te streven, maar 
een instrument om, gesterkt door dat visioen, anderen naar de gelukzaligheid 
te brengen, ook als die laatsten dienen afgehaald te worden aan de voet van 
de ladder. Misschien mogen we wel stellen dat de welbespraakte hemelfiguur de 
ware contemplatie beschouwt als het ideale startpunt voor maatschappelijk 
engagement. In zijn aardse leven – zo getuigt hij – vonden hij en zijn zielsver-
wanten dat startpunt “temidden van de beide kusten van Italië”. En hij verklapt 
nog meer aan zijn ondertussen bloednieuwsgierig geworden hemelgast:

Niet ver van uw geliefde bakermat verrijzen bergen,
zo hoog dat zelfs de donders er lager rollen;  
de bergrug die ze vormen, heet Catria; 
daaronder ligt een eenzaam heilig klooster,  
waarin de ziel uitsluitend God mag dienen. (Paradiso 21,106-111)

En dan komt eindelijk de identiteit van de spreker aan het licht, want hij vervolgt 
zijn discours met de onthulling van zijn naam en toenaam:

Op die plek was ik gekend als Petrus Damiani; 
en in dat klooster – Casa di Nostra Donna op de Adriatische kust – 
leefde ik als Peter de zondaar. (Paradiso 21,121-123)

De opmerkzame lezer zal opwerpen dat de dichter van de Goddelijke komedie 
zich vergist van klooster. De Casa di Nostra Donna is gelegen nabij Ravenna 
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– toegegeven, Ravenna is de geboorteplaats van Petrus Damiani – en is dus niet 
Fonte Avellana op de heuvelflank van de Catria, waar Petrus zijn kluis had. 
Maar misschien wilde Dante alleen maar onderstrepen hoe nederig Damiani 
wel was, en gebruikte hij daarvoor het opschrift van het graf van een andere 
Petrus, dat in de kerk van Ravenna toevallig dezelfde nickname bevat die 
Petrus Damiani in al zijn briefhoofden kraste: ‘Petrus de zondaar’. Alsof hij wilde 
zeggen dat Damiani, spijts alle goede daden die hij in zijn leven verrichtte, 
zich bewust bleef dat hij als zondaar zou sterven en alles moest verwachten 
van Gods genade.

Vernieuwing van het benedictijnse kloosterleven
Hoe dan ook, de hele enscenering in canto 21 van het boek Paradiso bewijst 
genoegzaam dat Dante Alighieri het volmondig eens was met de kerkhervor-
mer en kluizenaar Petrus Damiani. Althans met wat hij in diens epistels had 
gelezen over de vernieuwing van het benedictijnse kloosterleven, een vernieu-
wing die er kwam door een positieve invulling van het eremitisme dat eeuwen-
lang – geheel onterecht! – als een weinig bekoorlijke stiefdochter van het 
cenobitisme werd bejegend. 

Damiani wou niet per se dat alle benedictijnen van zijn tijd afstand deden 
van het door hun ordestichter gehuldigde gemeenschapsleven, maar hij wees 
er wel op dat de camaldulenzen – die de door Damiani opgestelde eremieten-
regel graag in praktijk brachten – een juist accent wisten te leggen: contem-
platie, die alleen gedijt in een solitaire setting, is de beste garantie voor een 
goede praxis van broederlijk dienstbetoon. Een brief aan dom Desiderius 
(† 1087), de abt van Montecassino die in zijn stervensjaar als Victor III de 
pauselijke tiara droeg, alludeert daarop: hij bevat een dringende aanbeveling 
om het voorbeeld van Mozes te volgen, die zijn intieme onderhoud met JWHW 

Giovanni di Paolo, Dante en Beatrice in gesprek met Petrus Damiani in de hemel van Saturnus (met vier scènes 
uit het leven van Petrus Damiani), miniatuur, ca. 1440, Britisch Museum, Londen.
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afwisselde met daadwerkelijke aandacht voor de noden van het volk – een volk 
dat niet zonder de hulp van een gedreven en geïnspireerde gids de juiste rich-
ting kon aanhouden. 

Ook al bent u belast met vele plichten die inherent zijn aan uw ambt als abt, 
laat uw ziel zich waar mogelijk terugtrekken in de oase van de eenzame 
rust, in navolging van Mozes die vaak korte bezoeken bracht aan de ark 
van het verbond. En wat leert ons dat voorbeeld van Mozes? Dat diegene 
die in Gods aanwezigheid een moment van hoge contemplatie geniet, bij 
zijn terugkeer naar de wereldse werkelijkheid zich ijverig toelegt op de zorg 
voor zijn zwakkere broeders. Dat diegene die het voordeel heeft om tijd vrij 
te maken voor de overdenking van Gods geheimen, des te meer bedacht 
moet zijn op het vinden van oplossingen voor de moeilijkheden die mensen 
van vlees en bloed dagelijks ondervinden. (PL 144, 282 A-B)

Het lijkt erop dat ook Petrus Damiani zelf, hoewel hij zich vaak bekloeg over 
zijn onkunde om in de sterk gepolitiseerde wereld of bij ingewikkelde kerkelijke 
affaires het verschil te maken, in zijn periodes van eenzame opsluiting in een 

Giovanni Buonconsiglio,  
De heiligen Benedictus, 
Thekla van Iconium en Petrus 
Damiani, olie op paneel, 1497, 
Galleria dell’Accademia, 
Venetië.
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kluis – en vooral dankzij die solitaire levensstijl! – de nodige energie vond om 
kerk en wereld op een adequate wijze te dienen. Contemplatie – zo ontdekte 
hij – is een valabele en betrouwbare weg om bij monniken het bewustzijn te 
doen groeien dat ze geroepen zijn om socio-economische wantoestanden en 
uitwassen in het najagen van welvaart met de vinger te wijzen. Waar nodig 
zullen de contemplatief ingestelde kluizenaars dan ook als vermanende profeten 
optreden. Damiani gaf hierin ontegenzeggelijk het goede voorbeeld, niet het 
minst door keer op keer de verfoeilijke praktijk van simonie (verhandeling van 
kerkelijke goederen en ambten uit puur winstbejag) en de zedeloosheid van 
de clerus aan te klagen. (cf. Liber gratissimus en Liber Gomorrhianus) 

Dante’s canto 21 in het Paradiso van de Goddelijke komedie benadrukt 
impliciet dat sociaal activisme (operatio ministrativa) een logisch gevolg zou 
moeten zijn van monastieke contemplatie. Bovendien toont onderzoek naar de 
geschriften van Petrus Damiani, met name zijn briefwisseling, aan dat derge-
lijk activisme niet beperkt mag blijven tot louter pastorale zorg, maar ook 
actieve inspanningen moet omvatten om rijkdom opnieuw toe te eigenen en te 
herverdelen ten voordele van de armere klassen. Peter Damiani’s pleidooi 
voor dit soort economische rechtvaardigheid kan worden gezien als een soort 
socialisme avant la lettre. En het feit dat Dante er zoveel aandacht aan schonk, 
bewijst dat de Florentijnse grootmeester van het eschatologische epos er zijn 
eigen ideeën voor een vernieuwde samenleving in ontdekte. Het proces ter ver-
wezenlijking van zijn ‘toekomstvisioen’ zou hij allicht een itinera ad gaudium 
– ‘de (pelgrims)weg naar de (hemelse) vreugde’ – hebben genoemd.

Itinera ad gaudium
Dat pad naar de hemelse vreugde staat sinds het begin van de vorige decade 
(sinds 2011 om precies te zijn) in talloze suggestieve gouden lijntjes en enkele 
abstracte engelenfiguren uitgebeeld in de glasramen van het gerestaureerde 
klooster van Fonte Avellana. Ze zijn het werk van de Antwerpse glaskunste-
naar Joost Caen die in 2007 de opdracht aanvaardde om de aftandse ramen 
met industrieel glas (voorheen bestonden ze uit transparant albast of een dun 
soort marmer) te vervangen door eigen artistieke creaties, en dit in alle belang-
rijke ruimtes van het monasterium: de kerk, de sacramentskapel, het scripto-
rium, de kapittelzaal, de crypte, het atrium, het claustrum, het refectorium en 
de Dante-bibliotheek. 

Joost Caen zal allicht niet het eenentwintigste gezang van Dante’s Paradiso 
als inspiratiebron hebben gebruikt bij het ontwerp van zijn zestig (!) glas-in-
lood-ramen onder de titel ‘Itinera ad gaudium’, maar zijn beeldtaal bewijst in 
ieder geval wel dat hij, net als de middeleeuwse dichter, goed vertrouwd was 
met het apostolaat van de kerkleraar Petrus Damiani. De vruchtbare spanning 
en voortdurende wisselwerking tussen contemplatie en engagement in de ker-
kelijke en politieke wereld, zo kenmerkend voor de heilige eremiet uit Fonte 
Avellana, krijgt in Caens glasramen een symbolische uitdrukking in de 
 contrasten tussen organische en geometrische lijnvoering enerzijds en tussen 
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Glasramen van Joost Caen in het scriptorium van Fonte Avellana. © Joost Caen.

Glasraam ‘De onvolmaakte cirkel’ van Joost Caen in het monasterium van Fonte Avellana. © Joost Caen.

Glasramen van Joost Caen in de kerk van Fonte Avellana. © Joost Caen.
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het zilveren licht van het opaalglas en de gouden accenten in de composities 
anderzijds. Caen schrijft hierover zelf in zijn fraai uitgegeven kunstboekje 
Itinera ad gaudium:

Elk van de vier glasramen in het koorgedeelte van de kerk vertoont een 
geometrisch zwart vlak dat de wereldse realiteit symboliseert. Deze struc-
tuur lijkt onafwendbaar maar doorheen de zwarte vlakken loopt een heldere 
lijn die als een ader de begeestering of inspiratie [nvdr: het visioen van de 
contemplatieve eremiet?] weergeeft. Dat deze beweging ook de wereld kan 
inspireren wordt duidelijk in het vierde raam. Bij het verlaten van de kerk 
verwijst het grote raam in het westen opnieuw naar een verticale as. Maar 
nu is het overduidelijk dat inspiratie zich in het dagelijkse leven, gesymbo-
liseerd door een opeenstapeling van horizontale organische lijntjes, moet 
vertalen in betrouwbare afspraken tussen mensen [nvdr: het maatschappelijk 
engagement van de kluizenaar?].

Voorts legt Caen uit dat de “beweeglijke, tastende lijnen het menselijk zoeken 
en verlangen oproepen”, terwijl “de strenge geometrische lijnvoering herinnert 
aan ordelijke structuren, regels en wetten”. Dat die contrasterende vormen in 
vrijwel alle glasramen zo soepel op elkaar inspelen, toont alweer aan dat de 
glaskunstenaar de noodzaak inziet van een dubbele benadering van de 
 spirituele werkelijkheid. Anders gezegd, het benedictijnse motto ‘ora et labora’ 
(dat trouwens als uitgangspunt gold voor de hele kunstcyclus) betekent voor 
hem geen nevenschikking van het disciplinaire gebedsleven enerzijds en het 
begeesterende (zeg maar: vrije) werk ten behoeve van eigen en andermans 
welzijn anderzijds, maar een vredige twee-eenheid die je best vertaalt met: 
‘Werk zoals je bidt en bid zoals je werkt. En altijd tot meerdere eer en glorie 
van de Allerhoogste.’ Of met woorden die Petrus Damiani ongetwijfeld in de 
mond bestorven lagen: ‘Laat de contemplatieve oefeningen in de kluis het vlieg-
wiel zijn voor jouw bezigheden in de wereld, zoals jouw sociale engagement je 
doet verlangen naar de verwezenlijking van het hemelse visioen dat je alleen 
in zijn helderste vorm tijdens solitaire meditaties op jouw geestelijk netvlies 
ontvangt.’

Maar dat de opgang naar het Empyrium van het sterrenrijk (de achtste 
hemelsfeer in de Goddelijke komedie) en de hemel der engelen (de negende en 
hoogste sfeer in Dante’s Paradiso) hier op aarde nooit af kan zijn, weet Joost 
Caen eveneens op een originele manier uit te beelden. In een smeedijzeren 
deur, die de verbinding markeert tussen de crypte en de kerk van het monas-
terium, bracht hij een glasraam aan waarop een onvolmaakte gouden cirkel 
tegen een achtergrond van sterretjes te zien is. De Italiaanse dichteres Mar-
gherita Guidacci werd door dit paneel geïnspireerd om haar mystieke distichon 
te schrijven: 

Mijn uitgestrekte armen zijn slechts het begin van de cirkel. 
Maar een allesomvattende Liefde zal deze rondmaken. (eigen vertaling)
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De Kovel. Literatuur, in het bijzonder poëzie, en beeldende kunst inspireren hem om de monastieke spiritualiteit op een 
indringende wijze te doorvorsen en uit te dragen in artikelen en boekuitgaven.

De heilige Petrus Damiani – althans zijn literaire alter-ego in de Divina com-
media – had het niet beter kunnen verwoorden toen hij het nodig achtte om 
de naar de geheimen van Gods raadsbesluit hengelende pelgrim Dante tot 
grotere bescheidenheid en restloos vertrouwen aan te manen. Maar zoals zo 
vaak in zaken die stervelingen te boven gaan, schieten woorden schromelijk 
tekort en volstaat het in dit geval de sobere beeldtaal van Joost Caen in Fonte 
Avellana te bekijken en te bewonderen. 

De itinera ad gaudium houdt, alle danteske visioenen ten spijt, vooralsnog 
aan in dit ondermaanse. Daar hoeven zelfs de bewoners van het mooiste kloos-
ter van de Apennijnen niet van overtuigd te worden.
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