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Noot van de vertalers

De drie teksten die in dit boek werden vertaald en gebundeld en waar-
van de laatste zelf  ook uit drie verschillende teksten bestaat, zijn alle-
maal ontstaan op één locatie, de cisterciënzer abdij van Rievaulx in het 
noorden van Engeland (Yorkshire). Ze werden geschreven door twee 
auteurs binnen een tijdspanne van grofweg tien jaar, van 1160 tot 1170. 
Voor elk van de vijf  teksten konden de vertalers beroep doen op een 
kritische uitgave van het Latijnse origineel. De institutione inclusarum (Leef-
regel voor een recluse) werd vertaald vanuit de kritische uitgave van C.H. 
Talbot in Aelredi Rievallensis Opera omnia, CCCM 1, Brepols, Turnhout, 
1971, blz. 635-682. De quodam miraculum mirabile. De sanctimoniali de Wat-
ton (Een merkwaardig mirakel) werd vertaald vanuit de tekstuitgave van D. 
Pezzini in Aelredi Rievallensis Opera Historica et Hagiographica, CCCM 3, 
Brepols, Turnhout, 2017, blz. 135-146. De Vita Aelredi (Leven van Aelred) 
en de Epistola ad Mauriciam (Brief  aan Maurits) werden vertaald vanuit de 
kritische tekstuitgave van M. Powicke in Walter Daniel, The Life of  Ailred 
of  Rievaulx. Thomas Nelson and Sons Ltd, Londen/Edinburgh, 1950. 
De Lamentatio Aelredo werd vertaald vanuit de eerste kritische Latijnse 
uitgave door C.H. Talbot in “La Lamentation de Walter Daniel sur la 
mort du Bienheureux Aelred”, in: Collectanea Cisterciensia 5 (1938) blz. 
9-20, die hernomen werd door A. Tombolini in Walter Daniel, Vita di 
Aelredo di Rievaulx. Ed. Jaca Book Spa, Milaan, 2012, blz. 154-170. Voor 
al deze vertalingen werd ook dankbaar gebruik gemaakt van Franse, 
Engelse en Italiaanse vertalingen die in de bibliografie staan vermeld.

Toen een paar jaar geleden Guerric Aerden ocso en John Bier-
mans elkaar door een gelukkig toeval ontmoetten, is het plan ontstaan 
om te proberen een vertaling te maken van een tweetal werken van 
Aelred van Rievaulx: Leefregel voor een recluse en De moniale van Watton. 
Guerric kende deze teksten al, maar dan uit vertalingen in het Frans 
en het Engels. Voor John, die net een lange loopbaan als leraar Grieks 
en Latijn afgesloten had, werd een deur geopend naar een vertaalpad 
waarvan hij nog geen idee had wat hij daarop gaandeweg allemaal 
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zou tegenkomen. Natuurlijk was duidelijk dat zich Latijnse teksten uit 
de twaalfde eeuw zouden aandienen. De taal die Aelred schreef, bleek 
doorademd met klassiek Latijn. Voor de classicus die gewend was om 
te gaan met schrijvers als Cicero, Vergilius, Horatius en Caesar was dat 
wel aangenaam. Later kwamen ook teksten op tafel van Aelreds vriend, 
lijfarts en biograaf, Walter Daniel. Dat was weer anders klinkend Latijn 
en ook ditmaal weer van iemand die zijn klassieken kende en daaruit 
de taal had geleerd. Beide auteurs zijn taalvirtuozen die spelen met 
zinsbouw, klanken, beeldspraak en literaire taaltechnieken. Beide zijn 
ook middeleeuwers uit de twaalfde eeuw, cisterciënzer monniken, die 
zich wat religieus denken en voelen betreft aan de vooravond van de 
scholastiek bevonden. Aelred wint het van Walter Daniel als het gaat 
om literaire virtuositeit en spirituele diepgang. Zijn welluidende teksten 
getuigen inhoudelijk van een groot gevoel van mededogen en pastorale 
wijsheid. Bij Walter kom je zo nu en dan een persoonlijke emotie als 
ergernis tegen en schemert er iets als humor tussen de zinnen door. 
Vooral zijn grote genegenheid en eerbied voor zijn spirituele vader 
klinkt haast overal door in zijn geschriften. Beide schrijvers zijn echter 
aan elkaar gewaagd als het gaat om het redigeren van een meeslepende 
tekst.

Behalve met deze twee auteurs en hun taal hadden we natuurlijk te 
maken met de inhoud van de teksten. Deze is divers, zoals de lezer van 
dit boek zal ervaren. Kort door de bocht gezegd, beweegt die inhoud 
zich van een sterk verhaal (Een merkwaardige Mirakel) via een hagiogra-
fie (Leven van Aelred) en een brief  die een literair-technische toelichting 
geeft, doorspekt met ergernis (Brief  aan Mauritius), naar veel intiemere 
teksten als de Klaagzang op de dood van Aelred en de Leefregel voor een recluse. 
Deze diverse en rijke teksten hebben het pad dat de vertalers moch-
ten bewandelen avontuurlijk genoeg gemaakt. Beide vertalers hadden 
behalve met de twee auteurs van de Latijnse teksten ook nog te maken 
met elkaar. Beiden zijn geboren en opgegroeid in de Lage Landen, 
met het Nederlands als moedertaal. Van de een was de moedertaal 
het Vlaams uit België, terwijl die van de ander de taal van Noord-
Nederland was, geënt op de onderstam van het dialect van (Nederlands) 
Limburg. Bovendien was onze levensloop nogal verschillend: Guerric 
heeft een monastiek pad gevolgd, John heeft een leven lang als leraar 
doorgebracht te midden van jongeren tussen de twaalf  en achttien jaar. 
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Het is een groot genoegen gebleken dat we onze zo verschillende kennis 
en ervaring konden samenvoegen. Dat ging, zoals te verwachten, gere-
geld ook met enige ‘schuring’ gepaard. Desondanks kon er iets moois 
ontstaan. Een bijzonder woord van dank willen de vertalers uitspre-
ken tegenover Wim Verbaal, die het hele manuscript met de grootste 
zorg heeft nagelezen. Zowel inhoudelijk als taalkundig konden door 
hem allerlei oneffenheden worden gladgestreken en won de tekst aan 
schoonheid en zeggingskracht.

De Griekse filosoof  Herakleitos (ca. 400 v. Chr.) durfde het proces 
waardoor mooie dingen ontstaan, zo uit te drukken: Πόλεμος πάντων 
μέν πατήρ ἐστί, πάντων δέ βασιλεύς (polemos pantoon men patèr esti, pantoon 
de basileus): ‘strijd is de vader van alles, de koning van alles’. In minder 
agressieve taal: doordat je het niet steeds met elkaar eens bent, wordt er 
iets moois, iets koninklijks voortgebracht. We hopen dat de lezer tijdens 
zijn weg door de teksten geregeld een avontuurlijk gevoel zal krijgen, 
precies zoals wij dat hadden. Dat zou ons echt genoegen doen!
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Voorwoord
Door Pierre-André Burton ocso 
Abt van Cîteaux

De beide vertalers van de werken die hier in het Nederlands voorliggen, 
hebben ervoor gekozen drie teksten van zeer uiteenlopende literaire 
genres in één band samen te brengen. Een keuze die op het eerste 
gezicht verrassend lijkt. Welke relatie is er immers tussen een spirituele 
handleiding (Leefregel voor een recluse), het verslag van een schanddaad, of  
eerder de anekdote over een geestelijke die een jong meisje verkracht 
dat ‘ondanks haarzelf ’ moniale werd (Een merkwaardige mirakel) en ten 
slotte een hagiografische tekst die met allerlei wonderen, zoals het lite-
raire genre vereist, zowel de reputatie van Aelred moest verdedigen als 
zijn heiligverklaring moest bevorderen (Leven van Aelred)? Deze korte 
weergave van de inhoud van de drie teksten rechtvaardigt reeds de 
initiële verbazing van de lezer die zo van elkaar verschillende werken 
met elkaar verenigd vindt. Of  biedt de redactionele keuze ook de kans 
iets te ontdekken? 

Aelreds biograaf, Walter Daniel, kan voor ons de deur openen. Als 
verpleger en secretaris van zijn abt begon hij vrij snel na de dood van 
Aelred met het schrijven van de Vita Aelredi. Deze was bedoeld om het 
proces van zijn heiligverklaring voor te bereiden. Onmiddellijk na de 
publicatie werd het werk sterk bekritiseerd door twee prelaten, van wie 
Walter Daniel uit voorzichtigheid de namen niet noemt in de Brief die 
hij korte tijd later schreef  aan een zekere Maurits (van wie de identiteit 
even onzeker blijft). In deze Brief verdedigt hij zich tegen beschuldi-
gingen, die, zo zegt hij, ‘een schaduw van verdenking’ werpen op de 
betrouwbaarheid – we zouden vandaag zeggen op de historiciteit – van 
zijn relaas. Wonderverhalen werden daarbij natuurlijk bijzonder op de 
korrel genomen! Het doet er hier niet toe hoe Walter Daniel in de Brief  
aan Maurits op deze kritiek reageert. De lezer kan het te weten komen 
door de Brief zelf  te lezen (die het eenentwintigste hoofdstuk vormt 
in het Leven van Aelred). Wij willen veeleer de aandacht vestigen op het 
fundamenteel probleem dat deze kritiek opwerpt. Daarbij willen we 
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erop wijzen dat de biograaf  zelf  deze kwestie niet heeft genegeerd of  
zelfs maar onderschat en dat hij er in het voorwoord van de Vita Aelredi 
uitdrukkelijk melding van maakt. 

Tegenover de geadresseerde van het werk, een zekere ‘H’ die verder 
onbekend blijft, onderstreept Walter Daniel de uitdaging waarvoor hij 
naar eigen zeggen van meet af  aan stond: hoe kan men op adequate 
wijze de waarheid vertellen over een leven dat ‘zo uitzonderlijk’ was, 
dat het zelfs ‘de verbazing wekt van goede mensen die, ofschoon zijzelf  
getooid zijn met de verdienste van ontelbare deugden, bijna niet kun-
nen erkennen dat wat waar is, werkelijk de waarheid is’ (Vita 1)? De 
inzet is dus zeer hoog. Het gaat om niets minder dan de ‘ontvankelijk-
heidsverklaring’ van het getuigenis van Walter Daniel, dat hij heeft wil-
len afleggen uit piëteit jegens degene die hij erkent als zijn vader in het 
monastieke leven. Stellen we het scherp: hij zag zich gesteld tegenover 
de vraag hoe over de grootheid en heiligheid van een man als Aelred te 
‘spreken’ binnen de grenzen van de menselijke taal, die in feite altijd het 
risico loopt minder weer te geven dan de werkelijkheid. En het is in feite 
op dit terrein, dat van de taal, dat Walter zich in de Brief  aan Maurits 
zal situeren om te reageren op de kritiek waarvan hij het doelwit was. 

Ongetwijfeld is het nodig nog een stap verder te gaan. Zouden de stijl-
figuren die de menselijke taal gebruikt – soms met haar excessen en 
we moeten toegeven dat Walter Daniel er zich misschien meer dan 
nodig aan bezondigt – dan het enige middel zijn waarover het spreken 
beschikt om iets weer te geven dat tot de orde van het ‘onuitsprekelijke’ 
behoort? Zelfs als we moeten toegeven dat de literaire stijl van de mid-
deleeuwse hagiografie, en in het bijzonder die van de Vita Aelredi, ons in 
vele opzichten irriteert, dan betekent dit nog niet dat we Walter Daniels 
eerlijkheid in twijfel moeten trekken wanneer hij beweert ‘waarheid’ 
te spreken. Zoals voor alle middeleeuwse hagiografische literatuur ligt 
voor hem de ‘waarheid’ die hij beweert te verdedigen niet noodzakelijk, 
of  zelfs niet uitsluitend, op het niveau van de ‘waarheidsgetrouwheid’ 
van de evenementen die hij vertelt. Nee, zijn ‘waarheid’ situeert zich 
veeleer op het niveau van een spreken dat iets beoogt voorbij de histo-
rische waarheid. Een spreken dat de spirituele waarde van een leven 
aan het licht wil brengen en wil evalueren, een leven dat geleefd werd 
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volgens het enig geldige criterium van het Evangelie, dat van de naas-
tenliefde. Bij de overstap van het geleefde leven naar het beschreven leven 
is het Walter Daniel er dus om te doen de lezer van de Vita Aelredi uit 
te nodigen verder te gaan door de uiterlijke schijn achter zich te laten. 
Hij nodigt de lezer uit om, als in een spiegel, over te stappen van de 
historische waarheid over Aelred naar diens spirituele en ethische waarheid, 
om van het verhaal van zijn leven over te schakelen naar de icoon die in 
haarzelf  de mysterievolle en verborgen aanwezigheid van God onthult. 
Kortom, hij wil de lezer van het zichtbare naar het onzichtbare leiden!

Als we vervolgens het nogal verrassend relaas lezen van Een merkwaar-
dige mirakel aangaande een moniale van Watton, is dan uiteindelijk niet 
dezelfde fundamentele vraag aan de orde? Waarom vond Aelred het 
zo bijzonder om deze anekdote te vertellen? Was het uit zucht voor het 
smeuïge, de vrucht van een ongezonde en misplaatste nieuwsgierig-
heid? Gezien de uiterste literaire zorg waarmee hij zijn verhaal heeft 
gecomponeerd, kan men dat natuurlijk alleen maar betwijfelen! Waar 
gaat het dan eigenlijk over? Zou het niet over méér gaan dan over de 
onaanvaardbare situatie van een meisje dat van jongs af  in een klooster 
werd geplaatst en gedwongen werd daar tegen haar vrije wil te blijven 
zonder die roeping te hebben? Zou het niet over méér gaan dan over de 
onvergeeflijke verkrachting van een jonge moniale, die Aelred afschildert 
als een ‘naïeve duif ’, die de makkelijke prooi werd van een ‘geduchte 
havik’, namelijk van een jonge geestelijke? Zou het ten slotte niet over 
méér gaan dan over het niet te rechtvaardigen geweld – nog gewelddadiger 
dan de verkrachting zelf  – van de wrede straf  die zowel de dader als 
het slachtoffer worden opgelegd. Het slachtoffer zal gedwongen worden 
met haar eigen handen het orgaan te amputeren waarmee de dader 
zich aan haar had vergrepen en zijzelf  zal zonder enig medelijden 
gevangen gezet worden en letterlijk in de ijzers worden gesloten! 

Kortom, zou het niet zijn dat Aelred ons in feite iets ongehoords wil 
laten horen, voorbij deze drievoudige waardeoordelen die voor ons van-
daag, méér dan in de twaalfde eeuw, evident lijken? Wil hij ons geen 
‘andere’ waarheid laten ontdekken, een die dieper ligt dan de uiterlijke 
schijn van de gebeurtenissen die hij vertelt? Een waarheid waarvoor hij 
precies de ogen wil openen van de monialen die, aangevuurd door hun 
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Inleiding

I. Recluse, een vrouwenboek?

Deze bundel bevat drie werken van twee auteurs uit de twaalfde eeuw 
die samen monnik waren in hetzelfde klooster. We geven deze verzame-
ling de naam ‘Recluse’ mee. In strikte zin slaat deze titel alleen op het 
eerste traktaat, Leefregel voor een recluse. Aelred van Rievaulx schreef  dit 
driedelig spiritueel traktaat voor zijn zus, een ingekluisde moniale, een 
echte recluse dus, alsook voor de vrouwen die zij in deze bijzondere 
levensvorm wenste in te wijden. De abt van Rievaulx is ook de auteur 
van het tweede werk in deze bundel, Een merkwaardig mirakel, dat de 
pittige geschiedenis vertelt van een jong meisje dat ten tijde van Ael-
red als moniale in een contemplatief  vrouwenklooster in de streek van 
Rievaulx werd opgenomen. Ook met dit verhaal zitten we helemaal 
in de sfeer van de vrouwelijke contemplatieven. Ook daar past de titel 
‘Recluse’ wel enigszins bij omdat dat meisje, nadat ze verkracht was, in 
de kerker van het klooster werd opgesloten. Ze was aldus een recluse 
tegen wil en dank. 

Bij deze twee werken voegden we als derde het Leven van Aelred 
van Rievaulx, geschreven door zijn secretaris en ziekenverzorger, Walter 
Daniel. In dit derde stuk is Aelred dus niet de auteur maar de hoofdfi-
guur. Hij wordt in dit hagiografisch werk vooral voorgesteld als ‘de hei-
lige abt van Rievaulx’. Het is beslist de ervaring van de auteur, Walter 
Daniel, dat hij in Aelred met een heilige te maken had. Daaraan wil hij 
ruchtbaarheid geven. In deze Vita Aelredi struikelen de vrouwelijke beel-
den over elkaar. Zo bijvoorbeeld krijgt de abdij van Rievaulx, die onder 
het abbatiaat van Aelred haar hoogtij beleeft, in de Vita Aelredi de naam 
en de reputatie van ‘moeder van barmhartigheid’ (Vita 10,29). Het is 
een plek waar mensen van heinde en ver naartoe gezogen worden die 
op zoek zijn naar begrip en mededogen. Als vader van de gemeenschap 
is Aelred iemand die met moederlijke fijngevoeligheid zijn monniken 
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barmhartigheid en mededogen toont. Zo stelt Walter Daniel hem alles-
zins voor. Andere vrouwelijke beelden die in de Vita figureren, maken 
de algemene titel Recluse ook voor dit derde werk aanvaardbaar. Zo 
wordt Aelred als voedster beschreven wanneer Rievaulx het dochter-
huis Revesby ‘baart’. De vroedvrouwen zijn daarbij de andere oversten 
die Aelred in de vrouwelijke rol van min dwingen (Vita 7,19). ‘Ze zijn 
ervan overtuigd dat het meisje snel zou groeien, als hij het zou voeden 
met de melk van zijn zorgzaamheid’. Ook het beeld van de monniken 
van Rievaulx, die in groepen van wel twintig tot dertig op en rond het 
ziekbed van Aelred in diens ziekenkamertje plaatsnemen, om ‘met hem 
te babbelen als kleine kinderen met hun moeder’ (Vita 11,31) past in 
dat feminiene plaatje. Nog vele andere vrouwelijke woorden en beelden 
maken de Vita Aelredi geschikt om in eenzelfde band met de twee andere 
‘monialenboeken’ te worden opgenomen.

Toch moet de lezer zich door dit charmante vrouwelijke aspect 
geen illusies maken omtrent de werkelijke verhouding tussen mannen 
en vrouwen in de twaalfde eeuw. In de hoofden van mannen hadden 
vrouwen doorgaans geen enkele betekenis, tenzij ze van zeer hoge adel 
waren.1 En het waren niet allemaal Eleonora’s van Aquitanië! De zus 
van Aelred, voor wie hij zijn Leefregel schrijft, wordt nergens bij name 
genoemd. Zijn moeder komt erin op geen enkele manier ter sprake. 
Ook de moniale van Watton heeft geen naam, zomin als haar medezus-
ters. Nergens in de boeken die hier zijn samengebracht worden vrou-
wen bij name genoemd, tenzij het bijbelse figuren of  gerenommeerde 
heiligen betreft. De auteurs zijn mannen. Als zij schrijven over vrouwen 
gaan zij veelal uit van stereotypen die (kerkelijke) mannen over vrouwen 
hadden: de vrouw is van nature zwak en moet beschermd worden, ze 
laat zich gemakkelijk door praatjes verleiden,2 in het beste geval is ze 
bruid of  maagd, ze behoort tot een aparte, onwelwillende soort. Toch 
beweegt er in die ‘humanistische’ twaalfde eeuw ook veel bij vrouwen. 
De hervormer en kluizenaar Robert van Arbrissel (1045-1116) had 
een hele sliert vrouwen in zijn gevolg, hetgeen resulteerde in de stich-
ting van Fontevrault (1101), een dubbelabdij met een abdis aan het 
hoofd. Gilbert van Sempringham stichtte een orde van hoofdzakelijk 

1 G. Duby, Edelvrouwen in de twaalfde eeuw. Bert Bakker, Amsterdam, 1997, blz. 9-12, 
87.

2 Duby, Edelvrouwen, blz. 165-166.
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vrouwenkloosters. Cîteaux ondervond de stijgende druk van vrouwen-
gemeenschappen die zich bij de nieuwe beweging wilden aansluiten. 
Zijn derde abt, Stefanus Harding, zou een merkwaardige opening bie-
den voor een vrouwelijk cisterciënzer leven door in 1125 het vaderschap 
over Tart te aanvaarden.3 Aelred van Rievaulx verstaat de kunst om in 
de gemeenschappen die aan zijn pastorale zorg zijn toevertrouwd het 
individu met zijn persoonlijke gevoelens en verlangens te onderscheiden 
van de groep en tegelijk die twee met elkaar in harmonie te brengen. 
Dit ‘communitair personalisme’4 van Aelred van Rievaulx ziet dus ook 
vrouwen als menselijke personen en verzaakt in elk geval aan te vlugge 
oordelen. In Leefregel voor een recluse en Een merkwaardig mirakel geeft Aelred 
blijk van een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van monialen 
en van een genuanceerd oordeelsvermogen,5 verrijkt met vele tedere 
accenten.

II.  De auteurs

We geven eerst een presentatie van de twee auteurs van dit boek, een 
langere voor Aelred van Rievaulx en een kortere voor Walter Daniel. 
Over Aelred van Rievaulx werd reeds informatie meegedeeld in de 
inleidingen van deel 2 (Affectus. De spirituele kracht van vriendschap en liefde, 
2010) en deel 12 (Ziel. Monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw, 2021) in 
de reeks Middeleeuwse Monastieke Teksten. Omdat de onderhavige 
bundel de middeleeuwse Vita Aelredi bevat, willen we in dit boek een 
wat vollediger beeld schetsen van de boeiende, begaafde en innemende 
persoonlijkheid van Aelred van Rievaulx. We zijn hiervoor vooral te 
rade gegaan bij Pierre-André Burton, Aelred de Rievaulx 1110-1167. De 
l’homme éclaté à l’être unifié. Essai de biographie existentielle et spirituelle (2010). 
Abt Burton, die ons ook het plezier deed het voorwoord op deze uitgave 
te schrijven, werkt al vele jaren op vertalingen van en studies over de 

3 G. Aerden, School van de liefde. Cisterciënzers en hun spiritualiteit. Damon, Eindhoven, 
2018, blz. 55.

4 C. Dumont, “Le personalisme communautaire d’Aelred de Rievaulx”, in: Collectanea 
Cisterciensia 39 (1977) blz. 129-148.

5 E. Dietz, “L’ambivalence bien réfléchie. Une clé de lecture pour l’ensemble des 
oeuvres d’Aelred”, in: Collectanea Cisterciensia 73 (2011) blz. 13-26.
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Hier begint het boek bestemd voor reclusen van de eerbiedwaardige 
Aelred, abt van Rievaulx. 

Introductie

1. Al een aantal jaren vraag je mij, beste zus, dat ik voor jou een vaste 
richtlijn1 opstel voor de manier van leven die jij omwille van Christus 
hebt aangenomen. Daarop kun jij dan je gedrag baseren en de gods-
dienstoefeningen afstemmen2 die daarbij horen.3 Eigenlijk had je dit 
moeten vragen aan iemand die meer kennis van zaken heeft dan ik. 
Dan had je iemand gehad met meer wijsheid die zijn onderricht op 
ervaring en niet op een soort van gissen gebaseerd had.4 Zeker, zowel 
naar vlees als naar geest ben ik je broer: daarom kan ik niet weigeren 
wat je vraagt. Ik zal doen waartoe je me aanspoort, uit verschillende 
regelgevingen van de vaders,5 die bedoeld zijn voor de compositie van 
de uitwendige mens,6 datgene halen wat voor jou nodig lijkt. Op basis 

1 (certa) formula. Aelred spreekt hier niet over een regel, ofschoon zijn geschrift wel als 
zodanig in de traditie gefunctioneerd heeft. Hij wil alleen een oriëntatie aanreiken 
voor het leven van een ingesloten kluizenares. Enkele zinnen verder spreekt hij wel 
over de regula die hij zijn zus als houvast wil aanbieden.

2 Letterlijk: ordinare, ordenen. Een mens moet zijn doen en laten leren afstemmen 
op de oorspronkelijke scheppingsorde van God, dat wil zeggen op de liefde. Alles 
wordt daarom in het monastieke leven zorgvuldig geordend opdat het vermogen 
tot liefhebben kan openbloeien. Ook het leven van een recluse is een in vormzetting 
van deze capaciteit tot liefhebben.

3 De formule necessaria ordinis exercitia vinden we eveneens in Aelreds werk De oneribus 
(Over de lasten) 24,18.

4 In zijn captatio benevolentiae weeft Aelred een formele nederigheidsbetuiging. Op het 
moment dat hij dit schrijft, is hij evenwel een alom gerespecteerd spiritueel auteur 
en begeleider. 

5 Het beroep doen op de vaders – bedoeld zijn de monnikenvaders – is klassiek bij 
auteurs van kloosterregels. Aelred situeert zich uitdrukkelijk binnen een traditie die 
teruggaat op de woestijnvaders.

6 Vgl. 2 Kor. 4,16. De compositie van de homo exterior betreft het domein van het 
ascetische leven. Aelreds leefregel is bedoeld om eerst orde te scheppen in de 
lichamelijke en uitwendige gedragscode van de recluse. Deze ordening is basis en 
voorwaarde om te komen tot een innerlijk, contemplatief  leven. 
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daarvan zal ik me inspannen jou een regel7 te geven waar je houvast 
aan hebt. Daar zal ik het een en ander aan toevoegen dat aangepast is 
aan de omstandigheden van plaats en tijd en waar dat nuttig kan zijn 
zal ik geestelijke zaken inweven in lichamelijke.8

7 (certa) regula.
8 Aelred onderscheidt twee domeinen waarin de mens zich dient te oefenen. Om 

te beginnen de corporalia, waaronder verstaan wordt het vasten, het waken, de 
handenarbeid, enzovoort. Deze ascetische praktijken vergen vooral de inzet van 
het lichaam en betreffen de uiterlijke mens. Het tweede domein is dat van de 
geest of  de spiritualia, waaronder Aelred de lezing, het gebed, de meditatie, het 
gewetensonderzoek en dergelijke verstaat. Elk van deze ‘oefeningen’ heeft zijn 
eigen tijd, waarde en limieten. Precies de afwisseling van lichamelijke en geestelijke 
activiteiten geeft aan een monastiek leven zijn evenwicht. In zijn slotparagraaf  
spreekt Aelred opnieuw over dit dubbele aspect van het monastieke leven.
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Eerste deel. De uiterlijke mens9

1.  Waarom alleen wonen?

2. Als eerste is het van belang dat je weet waarom de oude vaders10 een 
leven van deze soort hebben ingesteld en in praktijk gebracht. Er zijn 
mensen die eraan ten onder gaan als ze leven te midden van velen. 
Anderen gaan er misschien niet aan onderdoor maar lijden toch schade. 
Sommigen evenwel vrezen geen van beide maar vinden dat het wonen 
in het verborgene hun meer vrucht oplevert. Daarom hebben de oude 
vaders ervoor gekozen om alleen te leven, dan vermeden ze gevaar 
of  waren ze minder blootgesteld aan averij. Of  ze konden vrijmoedi-
ger naar de omhelzing van Christus hunkeren en smachten. Om deze 
redenen zaten velen alleen neer11 in de woestijn en hielden ze zich in 
leven met het werk van hun handen.12 Er waren er echter die vonden 
dat dit voor hen niet veilig genoeg was vanwege de vrijheid die de een-
zaamheid en de mogelijkheid tot rondzwerven13 hun bood. Ze achtten 
het veiliger zich te laten insluiten in een kleine cel waarvan de uitgang 

9 In het eerste deel van het traktaat, dat loopt tot en met paragraaf  13, behandelt de 
auteur de meer uiterlijke aspecten van het reclusenleven, die echter hun weerslag 
hebben op het innerlijk. 

10 De ‘oude vaders’ die het eremitisme hebben ingesteld waren Antonius de Grote 
(251-356) en Pachomius van Tabennisi (290-346). Ook het reclusenbestaan heeft 
oude papieren. Zowel bij Rufinus van Aquileia (†411), bij Palladius (†431) en bij 
Theodoretus van Cyrus (†460) vinden wij gegevens over de levenswijze van monniken 
die kozen een tijd of  levenslang een afgezonderd leven te leiden op een beperkte 
ruimte, de zogenaamde enkleistoi, wat in het Latijn vertaald werd met reclusi. 

11 ‘Alleen neerzitten’ (soli sedebant) is de gangbare uitdrukking waarmee de stabiele 
levenswijze van de monnik wordt bedoeld. Vgl. Apophthegmata patrum, Antonius 1; 
Ammonas 4; Gelasius 6; Daniël 8; Evagrius 1.

12 RB 48,8.
13 Rondzwerven (vagare) was beslist een kwaal waar menig monnik door bekoord werd, 

ofschoon het ‘pelgrim zijn omwille van Christus’ in oorsprong een gerespecteerde 
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dichtgemaakt is. Ook jij bent van die mening; vandaar dat je jezelf  hebt 
gewijd aan deze manier van leven.

2.  De reclusen van onze tijd…

Velen kennen evenwel de achterliggende redenen van deze manier van 
leven niet of  maken zich daar te weinig druk om. Daarom denken ze 
dat het genoeg is alleen maar hun ledematen binnen vier muren te hou-
den. Niet alleen schiet daarbij hun geest vrijelijk alle richtingen uit maar 
wordt die ook door zorgen en beslommeringen afgeleid en door onfat-
soenlijke en verboden verlangens geagiteerd.14 Het kan zelfs gebeuren 
dat hun tong ijverig de hele dag straten en wijken, pleinen en markten 
doorkruist om niet alleen de nutteloze maar liefst ook de schandaleuze 
levens, gewoonten en daden van de mensen te ontrafelen.15 Je kunt in 
deze tijd maar met moeite een recluse vinden16 die niet bij haar raam zit 
tegenover een oude, kletsgrage en roddelzieke tante. Die neemt haar met 
praatjes in beslag, houdt haar bezig met geruchten en kwaadsprekerij;17 
ze beschrijft de gestalte, het gezicht en het gedrag van deze of  gene 
monnik of  priester of  van een of  andere ordebroeder. In geuren en 
kleuren heeft ze het over elke soort van verlokking, over het losse gedrag 
van meisjes, over de bandeloosheid van ongetrouwde vrouwen die maar 
doen wat ze zoal willen, over de listigheid van getrouwde vrouwen als 
het erom gaat hun mannen te bedriegen en hun lusten te bevredigen. 
De mond schatert het intussen uit in gelach en gegiechel. Als een gif  dat 
met smaak werd opgedronken, verspreidt het zich door ingewanden en 
ledematen.18 Als dan de tijd voor de roddelaarster gekomen is om weg te 
gaan, trekken beiden zich terug, de recluse overladen met al die smeuïge 
verhalen, de oude matrone met wat leeftocht. Zodra de arme recluse 

monastieke roeping was. Ook Benedictus waarschuwt tegen de ‘rondzwervers’ of  
gyrovagen (RB 1,10-11).

14 Aelred richt eenzelfde aanklacht aan het adres van zijn cenobietische monniken in 
zijn Preek op Petrus en Paulus 1,3.

15 Vgl. Augustinus, De opere monachorum 28.
16 Er steekt ironie in deze aanklacht van Aelred: ‘die reclusen van tegenwoordig’ weten 

van niets (domheid) of  ze trekken het zich niet aan (onverschilligheid).
17 Vgl. Hieronymus, Brieven 50,1; 117,10; 22,16; 22,29. 
18 Vgl. Augustinus, De opere monachorum 22.
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haar rust hervonden heeft, komen de beelden weer opzetten19 die door 
het luisteren naar die verhalen bij haar zijn opgewekt. Het vuur dat al 
aangestoken was tijdens dat geklets eerder op de dag pookt zij weer op, 
zodat het nog heviger in haar gedachten oplaait.20 Ze stamelt psalmen 
alsof  ze dronken is; de woorden wiebelen bij de lectio en ze kan haar 
geest er maar niet bij houden tijdens haar gebed.

Bij het vallen van de avond duikt er in het donker de ene na de 
andere vrouw op bij haar raam. De recluse en haar bezoekster rijgen 
nieuwe geruchten aan de oude en de roddels gaan maar door, tot de 
recluse eindelijk alleen in haar cel een makkelijk doelwit wordt voor de 
duivels van de wellust. Want wat gezegd werd, wordt steeds explicieter 
en heeft als gevolg dat zij er niet alleen door in vuur en vlam gezet wordt, 
maar zelfs dat haar verlangens nodig bevredigd moeten worden. Onom-
wonden wordt in hun gefluister duidelijk waar en wanneer en door wie 
volvoerd kan worden wat zij denkt. De cel verandert in een bordeel. Als 
met de een of  andere truc de deur ontgrendeld wordt, komt zij naar 
buiten of  gaat hij naar binnen. In onze tijd is al vaak aangetoond dat 
dit leidt tot ongeluk voor velen, zowel voor mannen als voor vrouwen.21

3.  Overdreven zorg voor het tijdelijke

3. Andere reclusen ontwijken misschien wat al te schandalig is, maar 
kletsziek als ze zijn, zitten ze toch voortdurend te kakelen met rod-
deltantes. De hele dag door geven ze hun aandacht aan nieuwtjes en 
hun tong en oren aan lege praatjes. Ofschoon er ook reclusen zijn die 
geen belangstelling hebben voor dat soort dingen, vervallen ze toch tot 
een zonde die bijna alle reclusen van deze tijd bekruipt: met gretigheid 
verzamelen ze geld of  breiden het aantal dieren uit dat ze om zich 
heen hebben. Met zoveel zorg en toewijding zijn ze hiermee bezig dat 

19 In plaats van een ontregelde verbeelding moet de memoria Dei komen, die voor Aelred 
essentieel een memoria Christi is. Vgl. Dumont, Une éducation du coeur, blz. 376vv. 

20 Spec car 2,24: ‘Daarom zijn we de hele dag bezig met nutteloos rondkijken en zijn 
we er op uit om nieuwtjes te horen. Als we dan bij onszelf  weerkeren, nemen we 
ook al die nutteloze beelden mee naar binnen. We nemen bovendien dat hart vol 
verbeelding mee naar bed en bezorgen onszelf  slapeloze nachten ten gevolge van 
die nergens toe dienende onzin’ (Aelred van Rievaulx, Spiegel van de liefde, blz. 156). 

21 Vitae patrum. De vita et verbis seniorum libri X, studio Heriberti Rosweydi, Antwerpen, 
Plantijn, 1615; De Quiete 2,3; Hieronymus, Brief  125 aan Rusticus.
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