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De benedictijnse smaak

Monastieke perspectieven op zintuiglijkheid in de liturgie

Thomas Quartier

Wie tegenwoordig op zondagmorgen een kerk betreedt en bewust op zintuig-
lijke indrukken let, wacht een tegenvaller: er wordt veel gesproken maar er is 
weinig geur en kleur. Dan weer vindt er op vrijdagavond een viering plaats 
die bewust nieuw wordt vormgegeven – bijvoorbeeld door lichteffecten en 
muziek die aan een disco doen denken. Een hoop prikkels, die echter de vraag 
doet rijzen of hier nog wel van liturgie – ‘dienst van het volk’ – sprake is.  
Je openstellen, waarnemen en via de uiterlijke waarneming dichter bij God 
komen, lijkt moeilijk. Voor voorgangers is het bovendien niet gemakkelijk de 
eigen rol te vinden. Het al dan niet inlassen van extra prikkels, een keuze voor 
ingetogen of uitbundig, vormt een dilemma. Hoe komt het dat zintuiglijkheid 
in de liturgische praktijk een lastig thema is geworden?

Mijns inziens houdt een en ander verband met het feit dat de balans van 
de zintuiglijke prikkels vaak is zoekgeraakt. Sinds de hervorming van de 
katholieke liturgie in de tweede helft van de vorige eeuw heeft men, bij de 
zoektocht naar een nieuwe soberheid, soms het kind met het badwater weg-
gegooid. De Belgische liturgist Paul De Clerck benadrukt het belang van de 
zintuiglijkheid in de liturgie, om vervolgens tot de opvallende conclusie te 
komen dat drie van de vijf zintuigen in de katholieke liturgische praktijk 
amper worden aangesproken.1 Anderzijds vervalt men soms ook in de extre-
men van de prikkelcultuur: multimediale representaties zijn eens te meer een 
golf waarin niet iedereen overeind kan blijven.2 Liturgie ontdaan van zintuig-
lijkheid of juist overvol met prikkels, het zijn twee valkuilen voor de liturgi-
sche praktijk.

Kloosterlijke liturgie wordt door velen als een uitzondering op dit dilemma 
gezien. Zij kent in de huidige tijd, in tegenstelling tot de eerder genoemde 
vormen, vaak wel een gemêleerde groep deelnemers, die samen viert en  
zich aangesproken voelt, én voorgangers met een duidelijke, authentieke rol.3 
In de kloosterlijke context spelen de twee valkuilen niet zo sterk, er is minder 
kaalheid en minder overkill. De betere balans wordt er ingegeven door een 

bepaalde ‘liturgische smaak’ die voor een evenwicht zorgt tussen de uitwen-
dige waarneming en de innerlijke ruimte. En dat is volgens Sint Benedictus de 
kern van het monastieke leven, dat een “liturgisch leven” is.4 Een monastieke 
levenshouding leidt tot een ‘smaak’ die de zintuigen helpt te cultiveren, in en 
voor de liturgie. Maar dat die zintuiglijke balans er niet vanzelf komt, laat de 
monnikenvader eveneens aanvoelen door een nadrukkelijke oproep aan  
het adres van de monastieke en liturgische gemeenschap. Dat appel ligt al 
samengebald in het eerste woord van zijn Regel: “Luister” (RB proloog, 1).5

De houdingen die bij dit liturgische ‘luisteren’ horen – waakzaamheid, 
nederigheid, levendigheid, aanstekelijkheid en gelovig vertrouwen – zal ik  
in deze bijdrage trachten te verkennen.

Waakzaam
De eerste houding die bij de benedictijnse liturgische smaak hoort, is de waak-
zaamheid. Een waakzaamheid die vooral ook lichamelijk en zintuiglijk is. 
Benedictus roept zijn monniken op geheel en al aanwezig te zijn bij de ver-
richting van het werk Gods (opus Dei): “Verrichten wij onze psalmzang zo dat 
ons hart in harmonie met onze woorden is.” (RB 19,7) De aanwezigheid van 
de monnik bij het lof Gods betreft dus niet enkel zijn intentie of zijn gedachten. 
Ook het lichaam dient afgestemd te zijn op de innerlijke bevindingen. De stem 
(datgene wat het lichaam doet) komt in harmonie met het hart (datgene wat 
de mens voelt). De al eerder genoemde Paul de Clerck leidt uit de volgorde van 
de twee elementen in de tekst van de Regel – stem en hart – zelfs af dat het 
primaat bij het lichaam ligt. Je moet eerst met heel je lichaam aanwezig zijn 
en waarnemen, wil je ook innerlijk geraakt worden.6 Waakzaamheid is der-
halve een lichamelijke, liturgische houding, die je bij wijze van spreken moet 
trainen. David Steindl-Rast spreekt in dit verband over ‘ascese’. Oefen de waak-
zaamheid van het hart door echt aanwezig te zijn op een bepaalde plaats en 
op een bepaalde tijd.7 In de liturgie gaat het dan om een oefening van de 

Wijding van het water  
in de paasliturgie.  
© foto: br. Simon Stubbs osb, 
Saint Joseph Abbey Louisiana 
(U.S.A.)

DE spirituElE zintuigEn
D O S S I E R



22

d
e
 k

o
v

e
l

23

d
e
 k

o
v

e
l

zintuigen, als poort naar de ziel. Waakzaamheid veronderstelt een oefening in 
zintuiglijkheid en daardoor een harmonie tussen innerlijkheid en uiterlijkheid.

Volgens de Duitse benedictijn Christian Schütz staat de herontdekking van 
de zintuigen in het perspectief van de waakzaamheid: “Onze zintuigen moe-
ten herontdekt worden. Ze hebben cultuur, ascese en maat nodig, een zekere 
stilte, soberheid en bescheidenheid in de omgang ermee.”8 Het is opmerkelijk 
dat Schütz vanuit zijn benedictijns perspectief een eigen religieuze betekenis 
aan alle vijf de zintuigen verleent. Het luisteren houdt niet alleen in dat je 
opneemt wat er gezegd wordt. Je hele houding moet één groot gesprek moge-
lijk maken, waarin het luisteren voorop staat, niet het spreken. Door de cul-
tivering van het kijken ontwaren we in de liturgie tekenen van God. Ook dit 
vergt – binnen en buiten de liturgie – een goede houding. “Kinderen, kunste-
naars, dichters, natuurverbonden en religieuze mensen hebben schouwende 
ogen van het hart”, aldus Schütz. Het is de waakzaamheid die deze mensen 
laat zien wat er te zien valt en die maakt dat zij tegelijkertijd dichter bij hun 
eigen ziel en bij God komen. Ook het proeven kan een toegang verschaffen 
tot het Heilige. Het uitwendige proeven leert je de smaak te pakken te krijgen. 
“God smaakt naar meer” is een inzicht dat zonder ‘waakzame proeverij’ niet 
doordringt. Het voelen betreft dan weer de basale wijze waarop de aanraking 
met het Heilige gebeurt: je kan ‘geraakt zijn’ door iets aan te raken. De aan-
raking is overigens zelfs het oergebaar van contact met het ongrijpbare. Ten 
slotte is er het ruiken. Schütz duidt deze zintuiglijke gewaarwording als de 
“speurzin voor God”. Daarmee maakt hij duidelijk dat geur de mens oriënta-
tie geeft en tevens het gevoel van thuis te zijn. De liturgie wordt dan “Gods 
sfeervolle wereld”.9

Monastieke liturgie zou de zintuigen tot waakzame zintuigen moeten 
maken. Het leven zelf biedt daartoe de ideale voedingsbodem. “Luister”, roept 
Benedictus. Proef, kijk, ruik en voel! Maar als liturgie en leven bij elkaar 
horen, welke attitudes horen de vierenden dan te bezitten?

Nederig
De tweede houding die voor een benedictijnse smaak in de liturgie zorgt, is 
de nederigheid. De zojuist omschreven ascetische cultivering van de zintuigen 
ten behoeve van de waakzaamheid in de liturgie, is in de huidige prikkelcul-
tuur allesbehalve vanzelfsprekend. Maar als de mens geen stap terug doet door 
nederig te zijn, neemt hij mogelijk helemaal niets waar. Het lijkt bijna alsof 
Benedictus zich van deze bedreiging al volop bewust was. Hij wijst er nadruk-
kelijk op dat het bij het gebed niet om de tijdgeest gaat maar om nederige 
ontvankelijkheid: “En laten wij wel beseffen, dat wij niet verhoord zullen 
worden omwille van een veelheid van woorden, maar omwille van onze zui-
verheid van hart en onze rouwmoedige tranen. Het gebed moet dan ook kort 
en zuiver zijn, tenzij men zich door een verlangen, ingegeven door de genade, 
gedrongen voelt ermee door te gaan.” (RB 20,3-4) Pas als een nederige houding 
de vorm van het gebed mede bepaalt, kan je werkelijk het innerlijke voeden. 
De cultivering van de zintuigen mag dus niet gezien worden als een extra 
prikkeling, maar als de vermeerdering van de ascetische openheid voor het 
‘verlangen’. De smaak voor de benedictijnse spiritualiteit wordt ook en vooral 
in de liturgie door nederigheid gekenmerkt en ze geldt voor alle deelnemers, 
inclusief de voorgangers.

Een aantal punten verdient hier een verdere duiding. Ten eerste de “veelheid 
van woorden” in de liturgie. We hebben soms last van een “woordendiarree”, 
meent de Oostenrijkse theoloog Paul Zulehner.10 De hoeveelheid woorden die 
voorgangers nodig hebben, is groot en de consumentenhouding bij de deelne-
mers enorm. Vaak duidt dit niet op een “zuiverheid van hart” maar op een 
poging om indruk te maken of op de eerste indruk af te gaan. De Regula Bene-
dicti wijst ons erop dat een overvolle liturgie niet helpt bij het cultiveren van 
de zintuigen. Benedictus heeft eerder een vorm van liturgie voor ogen die 
ruimte geeft aan het innerlijk. Meteen is hiermee het tweede aandachtspunt 
aangesneden: “zuiverheid van hart” veronderstelt dat de mens zijn innerlijk 
openstelt. Hoewel de huidige prikkelcultuur verleidingen ten over biedt, mag 
de deelnemer aan de liturgie zich niet achter alle mogelijke prikkels verschui-
len. De wat weerbarstig klinkende formulering van de “rouwmoedige tranen” 
duidt op de houding die daarvoor nodig is. Liturgie heeft niets van doen met 
‘egotrips’, wel alles met zelfrelativering. En dit laatste dient lichamelijk beleefd 
te worden, suggereert Benedictus, al zullen bij die rouwmoed tegenwoordig 
zelden tranen vloeien. Pas dan kunnen het “verlangen” en de “genade” waar-
genomen worden, het derde punt dat in deze passage opvalt. De monnikenvader 
wijst de weg naar een cultivering van de innerlijke zintuigen door de nadruk 
te leggen op de juiste houding bij het gebed. Waarnemen hoe God in het inner-
lijk van de mens aanwezig komt, kan alleen als er openheid is bij het opus Dei. 
Bij de nederige gaan de zintuigen open en is er kans ‘aangegrepen’ te worden.

Het valt op dat Benedictus de nederige houding in het uitvoerige hoofdstuk 
daarover als een lichamelijke oefening beschouwt, ook buiten de liturgische 
context.11 Hij schrijft: “De twaalfde trap van nederigheid bestaat hierin, dat de 

Zalving van de handen  
tijdens de priesterwijding. 
© foto: Saint Joseph Abbey 
Louisiana (U.S.A.)



24

d
e
 k

o
v

e
l

25

d
e
 k

o
v

e
l

monnik niet enkel in zijn hart nederig is, maar ook zijn hele lichaamshouding 
een uitdrukking is van nederigheid voor allen die hem zien: bij het werk Gods, 
in de bidplaats, in het klooster, in de tuin, op straat, op het land of waar dan 
ook, of hij zit, gaat of staat: altijd houdt hij het hoofd gebogen en de ogen 
neergeslagen.” (RB 8,62-63). Nederigheid is dus ook een aangelegenheid van  
het lichaam. De “neergeslagen ogen” maken ieder moment waarop de Regel 
wordt nageleefd tot een liturgisch moment. Zo wordt wat via de zintuigen bin-
nendringt en het “zuivere hart” bereikt, ook weer een inspiratie voor anderen. 
Deze twee punten komen in de volgende paragrafen afzonderlijk aan de orde.

Levendig
De derde houding die bij de benedictijnse smaak hoort, is de levendigheid. De 
liturgie wordt vanuit het leven gevoed en ze doordesemt het leven. Geen 
“ledigheid” (RB 48,1), luidt de aanbeveling van Benedictus, maar een ‘leven-
digheid’ die de poorten naar de ziel opent, op ieder moment van het leven. En 
dat geldt niet alleen voor de bedrijvigheid tijdens het opus Dei, maar ook voor 
de houding inzake alle andere bereiken van het leven: “de tuin, de straat, het 
land” (RB 8,62). De “neergeslagen ogen” waarover de monnikenvader schrijft, 
zijn geen uiting van blindheid of vermoeidheid. Integendeel, ze brengen de 
benedictijnse smaak tot uitdrukking die nodig is voor een cultivering van de 
zintuigen. Echt aanwezig zijn – dat ben je in heel je leven. Eindelijk niet meer 
half slapend, maar ontwaakt. Kortom, levendig. Daarom is de benedictijnse 
levenshouding in zijn geheel ‘liturgisch’ te noemen. De liturgie mag niet tot 
de kerkmuren beperkt zijn, wil men haar daadwerkelijk beleven.

Een broeder in een benedictijnenabdij vertelde mij onlangs: “De wc 
schoonmaken, dat is ook liturgie.” Vitale belangen die met de nodige zorg 
behartigd worden, reveleren eveneens de levendigheid van de liturgische 
houding. Niets is ‘doodgewoon’. Zelfs banale karweien vorderen de mens die 
in het teken van Gods aanwezigheid wil leven, op om waar te nemen wat 
zich aandient en te doen wat er te doen valt – ‘springlevend’. Sint Benedictus 
weekt een vergelijkbare gedachte los door in zijn hoofdstuk over de kelder-
meester te noteren: “Alle gerei en bezit van het klooster moet hij beschouwen 
als vaatwerk dat aan de altaardienst gewijd is. Niets mene hij te mogen 
verwaarlozen.” (RB 31,10-11). Waakzaamheid en nederigheid gelden dus op 
elk moment. Maar alleen gecultiveerde zintuigen maken het benedictijnse 
handelen op ieder moment levendig.

Als uitgangspunt voor die cultivering gelden de drie zuilen van het monas-
tieke leven: ora, lege et labora!12 De idee achter de aanmaning om alles te 
behandelen “als heilig vaatwerk” mag immers doorgetrokken worden naar 
andere bezigheden waarmee de hele dag een wijdingsvol karakter krijgt: “De 
broeders moeten op bepaalde tijden bezig zijn met handenarbeid en ook op 
bepaalde tijden met lezing van het woord Gods.” (RB 48,1) Het werk heeft een 
‘liturgisch’ aspect. Men werkt niet zomaar: Gods aanwezigheid blaast het werk 
leven in. Juist omdat je een opdracht ontvangt, is deze volgens Benedictus 

nooit overbodig, althans niet als je er voor open staat en er ruimte voor creëert 
(RB 68). De zintuiglijke ervaring van het werk brengt je al ‘voelend’ dichter 
bij het leven, bij jezelf, bij anderen en bij God. Hetzelfde geldt voor de geeste-
lijke lezing of de lectio divina. Het keurmerk van de benedictijnse spiritualiteit, 
aldus Michael Casey, is een ‘liturgische lezing’ die het Woord als het ware doet 
incarneren in het eigen lichaam, waardoor het levendig gaat klinken.13

De dagindeling volop beleven – naast de drie kernbezigheden zijn ook de 
maaltijden en de recreatie levendige ‘liturgische’ momenten – bevordert de 
cultivering van de zintuigen en verscherpt de waarneming. Het motto luidt: 
doe wat je doet en doe dat goed. Wie het volgt, schept openheid voor zichzelf, 
de ander en God.14 Maar bovenal, het innerlijke, zuivere hart kan niet zonder 
lichamelijke waarneming. ‘Smaken’ is ook letterlijk proeven. ‘Sfeer opsnuiven’ 
letterlijk ruiken. Neem nu de maaltijden in het klooster. Gaat daar niet de 
‘smaak’ voor de refterlectuur samen met het proeven van het voedsel? Of de 
recreatie – de sfeer wordt er niet zelden gemaakt door het ruiken van de natuur 
of het beluisteren van muziek.

Aanstekelijk
De vierde kwaliteit van de benedictijnse smaak is de aanstekelijkheid. Wat je 
waarneemt, straal je als het ware weer uit en dat werkt aanstekelijk. In de 
liturgie resulteert zulks in ‘charismatische’ vieringen. Dit betekent echter niet 
dat de deelnemers zichzelf trachten te etaleren. Echt aanstekelijk wordt een 
viering pas als doorheen de uitwendigheid iets gaat ‘stralen’ dat het gevolg is 
van een gecultiveerde waarneming. Het beste voorbeeld van deze aanstekelijk-
heid is het leven van Sint Benedictus zelf. Paus Gregorius beschrijft in zijn 
Dialogen tal van illustratieve scènes. Ik noem er twee.

Wanneer de man Gods, vooraleer hij zijn eerste klooster sticht, als klui-
zenaar in de spelonk verblijft, komen herders langs. Zij denken een wild  
dier te zien. Ze brengen hem voedsel – wat de fysieke mens nodig heeft en 
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zintuiglijk kan proeven. Maar Benedictus laat het niet bij dat uitwendige 
proeven. Het eten, dat hem herinnert aan zijn verbondenheid met de wereld, 
brengt hem bij het voedsel dat alle honger stilt. En dat laatste wil hij met 
zijn bezoekers delen: “Zij brachten hem lichamelijke spijs maar gingen, met 
de levensspijs uit de mond van zijn hart, naar huis terug.” (VB I,8)15 Door 
zich open te stellen voor de wereld komt de mens tot verinnerlijking. Wordt 
de ‘innerlijke spijs’ vervolgens met anderen gedeeld, dan heet dit aansteke-
lijkheid.

De dood van Sint Benedictus, eveneens door paus Gregorius beschreven, 
is in dit opzicht mogelijk nog sprekender. Op de zesde dag voor zijn sterven 
laat Benedictus zich door zijn leerlingen naar de kapel dragen. Zijn houding 
getuigt van volledige openheid, in al zijn zwakheid: “Zijn krachteloze leden 
op de handen van zijn discipelen overeind houdend, stond hij daar, met ten 
hemel opgeheven handen; en midden in de woorden van zijn gebed ademde 
hij zijn laatste zucht uit.” Het is geen toeval dat Benedictus in een liturgische 
setting sterft, nadat hij het viaticum – de laatste communie – heeft geproefd. 
Zijn hele leven heeft hij er zich op voorbereid zo te kunnen sterven, door 
zijn zinnen te scherpen. Voelen, ruiken, smaken, zien en horen, dat doet de 
man Gods op dit moment. En nu gebeurt volgens paus Gregorius iets opmer-
kelijks: twee medebroeders zien “hoe een weg belegd met tapijten en verlicht 
door ontelbare lampen, recht naar het Oosten liep, vanaf zijn klooster tot  
in de hemel” (VB XXXVIII,3-4). Deze medebroeders zien wat puur uitwendig 
niet te zien is, ook hun zintuigen zijn dus verruimd. De man Gods gaat naar 
de hemel, zijn verruimd hart gaat over naar God en dit werkt aanstekelijk 
voor anderen.

Natuurlijk passen beide passages in het hagiografische – en dus tenden-
tieuze – kader dat door paus Gregorius is opgezet. Maar juist hierin openbaren 
ze nog treffender hoe aanstekelijk liturgie kan zijn: intens waarnemen en 
daardoor uitstraling teweegbrengen. Aanstekelijkheid ontstaat niet door jezelf 
als kerk te profileren maar door je open te stellen. Niet door trucjes te beden-
ken om de aandacht te trekken maar door zelf aandachtig te zijn, genereer je 
wervende kracht. Wellicht is wat van Sint Benedictus uitgaat vergelijkbaar met 
wat tegenwoordig een smaakvolle liturgie is: een open ruimte met uitstraling 
en aantrekkingskracht.

Gelovig
De vijfde attitude die hoort bij de benedictijnse smaak, noem ik de gelovige 
houding. De cultivering van de zintuigen mag dan wel belangrijk zijn, maar 
wanneer dit beperkt blijft tot een soort waarnemingstraining, kan er nog 
geen sprake zijn van een waarachtig benedictijnse smaak. Dit laatste veron-
derstelt dat de ruimte open wordt gelaten – niet zomaar, maar juist voor God. 
Twee praktijken, die binnen de huidige spirituele revival erg in de mode  
zijn geraakt, illustreren wat daarmee bedoeld wordt: het stilzwijgen en het 
vasten. Beide oefeningen zijn manieren om je te onttrekken aan de golf van 

lawaai en verzadiging. Maar wie ze op benedictijnse wijze doet, begrijpt al 
snel dat ook hier de cultivering van de zintuigen nooit op zichzelf staat. Alles 
draait uiteindelijk om een openheid die van buiten gevuld wordt, een ‘gelo-
vige openheid’.

De oproep van Benedictus klinkt streng: “Op ieder tijdstip moet de mon-
nik het stilzwijgen beoefenen, maar vooral gedurende de uren van de nacht.” 
(RB 42,1) Over het vasten een gelijkaardige aanbeveling: “Eigenlijk moet het 
leven van de monnik altijd zijn zoals het veertigdaagse vasten; maar omdat 
slechts weinigen zoveel deugd bezitten, raden wij de monnik aan om in die 
dagen van de veertigdaagse vasten zijn leven in alle zuiverheid te bewaren.” 
(RB 49,1-2) Stilzwijgen en vasten zijn er niet alleen om bij te dragen aan het 
momentane welzijn van de mens, maar eerder om het doel na te streven van 
iedere menselijke activiteit: het “zoeken van God” (RB 58,7). Zodra de mens 
zwijgt uit louter zelfbehoud is het evenwicht zoek. Vergelijkbaar met het al 
besproken werk Gods is er dan geen sprake meer van “zuiverheid van hart en 
rouwmoedige tranen”. Het goede stilzwijgen daarentegen wil het geloof en het 
verlangen naar God voeden. Het maakt dat heel misschien, even, de genade 
wordt ervaren. Evenzo geldt dit voor het vasten dat ruimte schept doordat het 
elk eigengereid verlangen pareert. De in een benedictijns kader gecultiveerde 
waarneming is nooit autonoom of op de mens zelf gericht – ze is theocentrisch. 
De oefening die daarvoor nodig is, komt erg in de buurt van wat Michael Casey 
“gebed” noemt. Alles draait om de lege plek die spreekt van God, om de erva-
ring die op de overgave volgt.16 Of om het in termen van het benedictijnse 
program te zeggen – en dus weer minder antropocentrisch geformuleerd: ut in 
omnibus glorificetur Deus (RB 57,9). Natuurlijk wordt dit tegenwoordig op 
diverse wijzen ingevuld – de Godsbeelden zijn dan ook veelvuldig. En daar is 
niets mis mee. Als de essentie maar gevrijwaard blijft: de openheid voor wat 
er zoal te ontvangen valt.

Het is wellicht ook raadzaam om – in navolging van Romano Guardini – 
beschouwingen over de zintuigen op een meer algemeen religieus niveau te 
houden. Guardini heeft op indrukwekkende wijze aangetoond dat de gelovige 
mens “op het uiteindelijke antwoordt dat vanuit de waarneembare wereld naar 
voren komt” en dat hij dit “door symbool, wijsheid en leefregel vorm[geeft]”. 
Ieder mens heeft de behoefte waar te nemen en weer uit te stralen, al dan niet 
binnen een bepaalde traditie. Gelovige waarneming houdt in dat je je tot de 
werkelijkheid verhoudt, niet meer en niet minder. Dit is volgens Guardini de 
grondvoorwaarde om dichter bij God te komen: “De mens beluistert het eeu-
wige Woord in de heilige zang – neemt de tegenwoordigheid van de heilige 
Geest waar in het tastbare.”17 Ieder geloof heeft dus een zintuiglijke basis. 
Omdat de mens diep met de schepping verbonden is, kan hij God en de ‘aller-
hoogste dingen’ alleen daar ervaren – epifanie beleven, zou Guardini zeggen. 
Uiteraard deelt niet iedereen hetzelfde Godsgeloof, maar dat neemt niet weg 
dat de poort naar transcendentie voor iedereen dezelfde is: de op velerlei wijze 
te openen zintuigen.18
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Liturgisch
Aan het begin van deze bijdrage stelden we reeds: als de cultivering van de 
zintuigen niet of op een onevenwichtige manier gebeurt, dan gaat het ‘gelo-
vige’ karakter van de liturgie verloren. Met zijn initiële oproep – “Luister!” – 
lijkt Benedictus met betrekking tot de liturgische vormgeving van zowel het 
leven als de strikte rite evenzeer aan te sturen op een “herontdekking”19 van 
de zintuigen. Maar wat houdt dit concreet in? Waar kunnen we nieuwe accen-
ten leggen die tegemoetkomen aan de verfijnde liturgische smaak?

De eerder aangehaalde Paul De Clerck doet een aantal suggesties terzake. 
Wat het luisteren betreft adviseert hij er op te letten hóe het woord gesproken 
wordt. Waar wordt het gelezen en door wie? Dat zijn bijna even belangrijke 
zaken als de tekst zelf. De (architectonische) ruimte die het Woord krijgt, zou 
immers moeten beklemtonen dat het van elders komt. Het zien in directe zin 
is volgens De Clerck niet minder belangrijk voor wie zich in de liturgie begeeft. 
Neem alleen nog maar de manier waarop de gemeenschap wordt verzameld 
rond de tafel van het woord en het brood. Wat zien mensen als ze om zich 
heen kijken: alleen maar lege banken of juist een overvol arrangement? Alweer 
kan een gepaste aandacht voor de ruimtelijke ordening heel wat storende ele-
menten vermijden.

Met betrekking tot de tastzin pleit De Clerck voor bewuste aanrakingen, 
zoals deze gebeuren tijdens de vredeswens of de zalving. Daar hoort ook het 
aanraken van devotionalia bij, een praktijk die in orthodoxe kerken gebruike-
lijk is en in de katholieke kerk slechts schoorvoetend herontdekt wordt. De 
betrokkenheid wordt verhoogd als er dingen aan te raken zijn, door letterlijk 
te grijpen kan de mens ‘gegrepen’ worden. Het proeven vervult dan weer de 
functie van de schakel tussen het gewone leven – het substraat voor elke litur-
gische ervaring – en het sacramentele gebeuren. Daarom is het bijvoorbeeld 
belangrijk dat de hosties nog doen denken aan brood. Waar ze elk raakvlak 
met het proeven van een maaltijd verloren hebben, missen ze mogelijk hun 
liturgische betekenis. In vroegere tijden communiceerde men met Pasen zelfs 
aan een beker met melk en honing, het voedsel van het beloofde land. De geur 
tenslotte draagt ook kansen in zich, onder meer door het gebruik van wierook 
en bloemen. Volgens De Clerck hebben “oosterse kerken een fijnere neus”. Ze 
balsemen bijvoorbeeld op Goede Vrijdag het graf van Christus met rozenpar-
fum dat zich in heel de kerk verspreidt.20 Allicht zullen dergelijke geurexperi-
menten niet licht ingang vinden in onze westerse kerken, maar toch past de 
vraag of we de geur niet een grotere rol kunnen toebedelen. Dat zou een 
weldaad voor onze neuzen zijn!

❧

Zondagochtend en vrijdagavond – het doet er niet toe. In een kloosterlijke 
context of daarbuiten – het doet evenmin terzake. Als de zintuiglijke waar-
neming maar getraind wordt ten behoeve van een smaakvolle liturgische 
 beleving.

En nog dit. De praktijk is nooit perfect. Maar daarom ook stichtte Benedic-
tus “een oefenschool voor de dienst aan de Heer” (RB proloog, 45). Wat zou de 
monnikenvader ons toeroepen over de benedictijnse smaak waarnaar we op 
zoek zijn? Allicht deze woorden die de bekende zinsneden uit de proloog van 
de Regel variëren:

Laten we dan eindelijk eens wakker worden en opletten!
Waakzaam zijn – gericht op alles in de kerk en daarbuiten;
nederig – niet alleen op onszelf lettend;
levendig – liturgisch in alles wat wij doen en laten;
aanstekelijk – opdat we doorgeven wat we ervaren;
gelovig – dit is: gericht op de alles Overstijgende!
Wij willen daarom een liturgische oefenschool gaan stichten voor de zintuigen.
Ontvlucht niet de smaakvolle weg die aan het begin altijd onwennig is.
Naarmate je voortgang maakt en in balans komt, verruimt zich je hart
en ontdek je onmetelijke innerlijke regionen en de Bron van alles die daarin opwelt!

Ze lijken me de essentie alleen op een andere manier te raken.

Thomas Quartier (°1972) doceert Rituele en Liturgische Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  
Hij doet onderzoek naar uitvaartliturgie, rouwrituelen, rituelen binnen de jeugdcultuur en liturgische spiritualiteit.  
Hij is als oblaat verbonden aan de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem.

Bewieroking van de gaven  
op het altaar.  
© foto: Saint Joseph Abbey 
Louisiana (U.S.A.)
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haasje-over
 
 
 
ze nam een tang en knipte de pluimen.
struik tegen de muur, halfrot al in het water.
ik wachtte. keek naar haar op. dat flegma.
zij zong mij uit, ik kwam welriekend thuis.
groot was de vaas op de tafel.
 
Maria zoet weest gij gegroet. ik hoor
het nog aan de eik met blauwkapel.
seringen overal. een avondzweem
van geregen woorden. het jaar was
in mei. bloemen hooggeprezen.
 
nu kruipt de heester statig, tersluiks
over de tuinmuur van beton. ik pluk.
geen tijd gaat overstag als je die oude
geur ontmoet, geluk komt tegemoet.
het speelt graag haasje-over.

 
karel sergen

Het stenen Mariabeeld (15de eeuw) uit de eerste kerk van de norbertijnenabdij van tongerlo.
Het beeld werd in 1945 tegen de buitenmuur van de Boerenkrijgschuur geplaatst.
 © foto: Paul Van Zeir, Kerk en Toerisme Vlaamse bisdommen.


