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Voorwoord
Lectori Salutem!
Na bijna acht jaar binnen haar muren te hebben verkeerd, is met het v oltooien van deze scriptie
mijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht ten einde.
Terugkijkend op deze periode kan ik niet anders concluderen dan dat ik haar veel dank
ben verschuldigd. Dank vanwege de over het algemeen boeiende docenten en de bij tijden zeer
inspirerende colleges. Dank vanwege de gave van blijvende vriendschappen die ik er mocht
opdoen. Dank ook vanwege de stimulans die uitgaat van het samen studeren in de bibliotheek en
de daaraan verbonden momenten van gezamenlijk lunchen en koffie drinken. Ik heb mij
regelmatig afgevraagd of het bij andere studierichtingen ook voorkomt dat men op vaste
tijdstippen de omgeving afspeurt op zoek naar studiegenoten met de mededeling dat het ‘tijd’ is,
en waar degene die het waagt enkele minuten ‘te vroeg’ te zijn, soms zelfs een licht afkeurende
blik moet incasseren. Hulde!
Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn beide begeleiders, Prof. dr. Willemien Otten en
dr. Antoon Vos.
Eerstgenoemde dank ik voor haar immer accurate begeleiding. S nel en terzake, to the point,
gericht op de hoofdlijn en met grote kennis van zaken. Geholpen door de wonderen van de
techniek heeft zelfs de grote oversteek naar het verre Chicago de begeleiding bij het afronden van
mijn studie niet kunnen verhinderen.
Laatstgenoemde heeft zich als tweede begeleider als geen ander van zijn taak gekweten, en
veel meer tijd en energie in mijn project en persoon gestoken dan volgens de letter van de wet
noodzakelijk zou zijn. De ontmoetingen, al dan niet in het goede Dordt, en de immer pastoraal
beëindigde (elektronische) post zal ik niet licht vergeten.
Ook een woord van dank aan Prof. dr. Eugène Honée, die mij als Joachimkenner op het
spoor van belangrijke recente literatuur over de abt heeft gezet, van wie ik de nodige niet in
Nederland verkrijgbare boeken mocht lenen, die met veel geduld en grote precisie mijn vragen
beantwoordde, en mij bovendien zeer gastvrij in zijn woning te Nijmegen wilde ontvangen.
Ten slotte dank ik mw. Stella Stubbs te Gouda voor het corriger en van de engelse
samenvatting, en last but not least het thuisfront. Mijn ouders voor de geestelijke en vooral ook
praktische ondersteuning in de regelmatige opvang van onze Daan, en niet te vergeten mijn
dierbare echtgenote en maatje Sofieke. Haar dank i k, met wie ik al bijna vijf jaar lief en leed deel,
voor het geduldig dragen van alle ontbering die het schrijven van een scriptie nu eenmaal met
zich meebrengt.
Dat de belijdenis van de Drie -ene God uiteindelijk thuishoort in de liturgie is één van de dingen
die ik van Joachim leerde. Daarom besluit ik, met een knipoog naar Vos die mij good old England
leerde kennen, met een lofprijzing: Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. As it was
in the beginning, is now, and ever shall be, wor ld without end. Amen.

Gouda, juni Anno Domini 2008,
Wim Vermeulen
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1. Inleiding
Prolegomena en wat dies meer zij
Laus Trinitati, que sonus et vita
ac creatrix omnium in vita ipsorum est.
Et que laus angelice turbe
et mirus splendour arcanorum
que hominibus ignota sunt, est,
et que in omnibus vita est. 1
1.1 - Aanleiding
De eerste aanzet voor het schrijven van deze doctoraalscriptie dateert al weer van enkele jaren
geleden, om precies te zijn van het najaar van 2003. In het blad Theologia Reformata verscheen toen
van de hand van dr. G. van den Brink een artikel dat mijn blijvende aandacht trok: De hedendaagse
renaissance van de Triniteitsleer – een oriënterend overzicht. 2 Ongeveer tegelijkertijd koos ik voor de
kerkgeschiedenis als afstudeerrichting, me t speciale aandacht voor Vroege Kerk en
middeleeuwen. Vanaf die tijd ben ik (met tussenpozen) bezig geweest om beide
interessegebieden, middeleeuwen en triniteitsleer, met elkaar in verband te brengen om zo te
komen tot een vruchtbaar scriptieonderwerp. Da t is ongeveer langs de volgende stappen gegaan:
Allereerst moest ik in het enorme tijdvak dat men ‘middeleeuwen’ noemt tot een nadere
periodeafbakening komen. In een eerste oriënterend gesprek met mijn eerste begeleider, Prof. dr.
W. Otten, bleek dat met name de twaalfde eeuw voor wat betreft de triniteitsleer een bijzonder
vruchtbare periode is geweest.
Toen ik mij onder andere aan de hand van het werk van M.D. Chenu verder probeerde te
verdiepen in deze eeuw, stuitte ik op een artikel van zijn hand waa rin hij laat zien dat de twaalfde
eeuw ook de eeuw is van een hernieuwde belangstelling voor de geschiedenis onder de
geleerden. 3 Vele auteurs grijpen in hun denken over de geschiedenis terug op, bijvoorbeeld,
Augustinus, sommige gaan andere wegen. Een int eressante weg is die waarop men de thema’s
geschiedenis en Triniteit met elkaar in verband probeert te brengen. Door Chenu werd hier met
name gewezen op Anselmus van Havelberg (ca. 1099 -1158), Rupert van Deutz (1076? -1129) en
Joachim van Fiore (ca. 1135 -1202).
Naast een nadere inperking wat betreft de thematiek, wees het artikel van Chenu mij dus
ook een weg in de richting van auteurs met wie ik mij bezig zou kunnen houden. Meende ik eerst
nog dat genoemde auteurs een mooi drietal zouden kunnen vormen (wa arlijk een fraaie
symboliek!), al gauw werd mij duidelijk dat ik me, gezien het grote aantal reeds verschenen
publicaties en de complexiteit van de materie, moest gaan beperken tot één auteur, waarbij mijn
aandacht al snel in de richting van de mysterieuze abt uit Calabrië werd getrokken.
In eerste instantie was ik vooral gericht op Joachims trinitarische geschiedbeschouwing.
Spoedig bleek echter dat deze complexe theorie met haar verstrekkende implicaties voor de
hermeneutiek van de heilsgeschiedenis nie t te begrijpen is zonder grondige voorkennis van de
beschouwingen die de abt betreffende de Triniteit te berde heeft gebracht. Aan de toegang tot
mijn interessegebied zou dus een lange aanloopfase vooraf dienen te gaan. Gedurende het
onderzoek is wat ik aanvankelijk als aanvliegroute beschouwde meer en meer het hoofdthema
Hildegard von Bingen (1098 -1179), hymne op de Triniteit (oorspronkelijke herkomst mij onbekend, hier afkomstig
van de CD Hildegard von Bingen - Heavenly Revelations, door Oxford Camerata o.l.v. Jeremy Summerly, NAXOS
8.550998).
2 G. VAN DEN BRINK , ‘De hedendaagse renaissance van de Triniteitsleer – een oriënterend overzicht’, Theologia
Reformata 46-3 (2003), 210-240.
3 M.D. CHENU , ‘Theology and the New Awareness of History’ in: Nature, Man, and Society in the Twelfth Century –
Essays on New Theological Perspectives in the Latin West , Chicago 1968 (hoofdstuk 5).
1
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geworden: Joachims triniteitsleer. Zijn hieruit voortkomende trinitarische geschiedopvatting zal
wel ter sprake komen, maar slechts op hoofdlijnen.
1.2 - Inkadering, doel van het onderzo ek en probleemstelling
Met de keuze voor dit onderwerp bewegen we ons op het gebied van de dogmageschiedenis.
Deze theologische discipline acht ik met Otten ‘…onontbeerlijk voor een goed begrip van het
intellectuele zelfverstaan van het westerse christendo m of het christelijke westen’, hoewel zij zich
naar haar mening doorgaans in minder belangstelling kan verheugen dan de institutionele of
prosopografische geschiedschrijving. 4 Het is dan ook vanuit belangstelling voor dit ‘intellectuele
zelfverstaan’ dat ik aan dit onderzoek begonnen ben. 5 In onze tijd, waarin niet geïnstitutionaliseerde religie en ongebonden spiritualiteit meer ‘in’ zijn dan men in de afgelopen
decennia ooit had kunnen denken en waarin de islam zich meldt als een niet meer weg te denken
gesprekspartner, komt het er voor christenen eens te meer op aan dat zij weten wat zij zeggen
wanneer zij het over God hebben. Wanneer zij hun opvattingen bovendien op een vruchtbare
wijze in het debat kunnen inbrengen, is er mijns inziens al veel gewonnen. Hernieuwde oriëntatie
op de bronnen van het christelijke geloof is daarbij onontbeerlijk. In de eerste plaats gaat het
daarbij om blijvende oriëntatie op de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament, in de tweede
plaats om blijvend zicht op de traditie. 6 Een klein en voor velen onbekend stukje van die traditie
wil ik in dit onderzoek voor het voetlicht halen.
Daarmee zijn we gekomen bij de doelen die ik mijzelf voorafgaand aan dit onderzoek heb
gesteld. Ik wil a) mij oriënteren op het veld van de middele euwse kerk- en dogmageschiedenis in
het algemeen, b) mijn kennis vergroten van het theologisch debat in de twaalfde eeuw in het
bijzonder en c) proberen een bijdrage te leveren aan het hedendaagse theologisch debat rondom
de triniteitsleer door me te richt en op middeleeuwse ‘fontes’ door die in verband te brengen met
de hedendaagse discussie.
Opvallend genoeg is de belangstelling voor Joachim van Fiore in het Nederlandse taalgebied
gering. De enige grote Joachimkenner in ons land is Prof. dr. E.M.V.M. Hon ée te Nijmegen, die
na zijn emeritaat Joachim tot belangrijkste onderzoeksonderwerp verklaard heeft. Van zijn hand
verschijnen dan ook met regelmaat grondige artikelen over de abt uit Calabrië en het is, naar ik
begreep, zijn bedoeling om binnen afzienbare tijd een Nederlandstalige monografie over Joachim
te publiceren. Zover is het helaas nog niet. Tot die tijd zijn we dus aangewezen op
buitenlandstalige literatuur.
De grote liefde voor Joachim is nog altijd te vinden in zijn geboorteland Italië. In Fior e,
waar Joachim zijn eigen kloosterorde stichtte, is het ‘International Center for Joachimist Studies’
gevestigd, van waaruit met regelmaat publicaties verschijnen (zij het helaas voornamelijk in het
Italiaans, en derhalve slechts voor een beperkt publiek toegankelijk). 7 Naast Italië leveren
momenteel Duitsland en de Verenigde Staten de belangrijkste Joachimonderzoekers. Aan de
Humboldt-Universität in Berlijn werkt men aan een tekstkritische editie van Joachims oeuvre, een
WILLEMIEN OTTEN, ‘Identiteit en Triniteit: de controverse rond het filioque’ , in: W. OTTEN EN W.J. VAN ASSELT
(RED.), Kerk en conflict - identiteitskwesties in de geschiedenis van het christendom, Zoetermeer 2002, 37, waarop zij de volgende
prikkelende stelling laat volgen: ‘Misschien moeten we wel zover gaan te stellen dat het ontbreken van een goed
dogmenhistorisch overzicht verklaart waarom zaken als verzoening de kerk telkens weer voor problemen stellen’
(idem). Terzijde: Is het overdreven te stellen dat in Utrecht wat de belangstelling voor dogmageschiedenis betreft het
klimaat gunstiger is?
5 Overigens zou ik zelf liever spreken van ‘theologisch zelfverstaan’, een term die net zo goed academisch is maar
tegelijk ook kerkelijk en spiritueel engagement insluit.
6 Hoewel ik mijzelf als te veel protestant beschouw om aan de traditie een normat ieve status toe te kennen, signaleer
ik tegelijkertijd met verbazing dat veel christenen in Nederland de christelijke traditie bijzonder slecht kennen, laat
staan dat zij haar op waarde schatten. Hierin doen christenen vaak niet onder voor het anti -traditionalisme dat in ons
land nog altijd hoogtij viert en in bepaalde kringen bij tijden niet ver van zelfhaat verwijderd is.
7 Zie www.centrostudigioachimiti.it.
4
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klus die nog niet eerder geklaard was. Op enkele gedeelten van zijn werk na is men aangewezen
op fotografische herdrukken van voornamelijk zestiende -eeuwse edities, een bijkomstigheid die
het Joachimonderzoek er zeker niet gemakkelijker op maakt.
Verder moet opgemerkt worden dat het vrij wel alleen mediëvisten zijn die zich voor
Joachim lijken te interesseren. Door theologen wordt hij nauwelijks verwerkt. Jürgen Moltmann
wijdt enkele artikelen aan de abt, maar voor zover ik kan overzien is hij daarin duidelijk een
uitzondering op de regel. 8 Voor deze theologische onderbelichting zijn ongetwijfeld vele
oorzaken aan te dragen en sommige ervan zullen ook goede gronden hebben. 9 Het zou echter
jammer zijn wanneer we - juist in een tijd waarin we ons theologisch opnieuw op het mysterie
van de Triniteit lijken te bezinnen - achteloos voorbij zouden gaan aan datgene wat de abt uit
Fiore ons op dit punt te zeggen heeft. Wellicht blijkt bij nader inzien zijn bijdrage van blijvende
betekenis!
De probleemstelling waardoor ik mij in dit onderzoek wil la ten leiden luidt dan ook als volgt: Wat
is zowel inhoudelijk als methodisch kenmerkend voor Joachims triniteitsleer en in hoeverre is zijn benadering van
betekenis voor hedendaags christelijk geloven en denken?
1.3 - Verantwoording en werkwijze
Zoals gezegd beweegt dit onderzoek zich op het gebied van de dogmageschiedenis. De tweede
helft van de probleemstelling zou derhalve enige bevreemding kunnen wekken. Gaat de
historicus hier niet buiten zijn boekje? Het stellen van deze vraag brengt in haar verlengde een
spoor aan andere vragen met zich mee. 10 Het zijn de vragen naar de aard van het werk van de
historicus in het algemeen, van de kerkhistoricus in het bijzonder, en uiteindelijk zelfs de vragen
naar de aard van de theologie als wetenschap. Het voert te v er om hier op deze vragen uitgebreid
in te gaan. 11 Ik volsta hier met een enkele grove schets.
De historicus wordt geacht zich objectief tegenover zijn onderwerp op te stellen, van
welke aard dit onderwerp ook zijn mag. Hij neemt daarbij doorgaans een des criptieve insteek.
Het gaat er de historicus om zijn onderwerp zo zuiver mogelijk in kaart te brengen. Hij beschrijft,
analyseert, legt verbanden, maar onthoudt zich in de meeste gevallen van een waardeoordeel. Ik
denk dat dit in beginsel een goede zaak is . De historicus dient de distantie die hij ten opzichte van
zijn onderwerp geacht wordt in te nemen als een serieuze zaak te beschouwen. Een zaak
waarvoor hij staat, en die hij hoog acht. De zoektocht naar de waarheid (gesteld dat het de
historicus uiteindelijk daarom gaat) is hier immers bij gebaat.
Tegelijk kan het zijn dat de historicus tijdens deze zoektocht de nodige tegenslagen
ontmoet. De zoektocht kan namelijk sterk gehinderd worden door een gebrek aan (gewenste)
bronnen, waardoor het onderwerp sl echts zeer gebrekkig en ten dele in kaart kan worden
gebracht, en er voor de historicus (te) veel te raden overblijft, zoals voor een deel ook het geval is
wat Joachim betreft. We raken hiermee aan de veelbesproken kwestie van de toegankelijkheid van
het verleden.
Daarmee komt als vanzelf de persoon van de historicus in beeld. Naast de feiten is er
namelijk ook nog de interpretatie, en misschien is dat nog wel een groter probleem dan de
Vgl. JÜRGEN MOLTMANN , ‘Christliche Hoffnung: Messianisch oder transzendent? Ein theologisches Gespräch mit
Joachim von Fiore und Thomas von Aquin’, in: In der Geschichte des dreieinigen Gottes - Beiträge zur trinitarischen Theologie,
München 1991, pag. 131-155 en IDEM, Trinität und Reich Gottes - zur Gotteslehre, München 1980, m.n. hoofdstuk 6.
Deze artikelen gaan hoofdzakelijk over Joachims toekomstverwachting.
9 Ik noemde al het gegeven dat Joachims werk moeilijk toegankelijk is. Daarnaast is hij ook nog eens lastig te lezen,
en draagt hij een historische erfenis met zich mee (zie hieronder, m.n . 2.3.2 en 2.4).
10 Vgl. MAARTEN WISSE, ‘God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd - bevindelijk
gereformeerden als volgelingen van Augustinus’ in FRED VAN LIBURG (RED.), Refogeschiedenis in perspectief, Zoetermeer
2007 (en de daar genoemde andere literatuur) die zich - weliswaar in een ander verband - op dezelfde vraag bezint en
wiens argumentatie ik voor mijn betoog als uitgangspunt neem.
11 Ik vind mijn positie goeddeels verwoord in GIJSBERT VAN DEN BRINK , Een publieke zaak - theologie tussen geloof en
wetenschap, Zoetermeer 2004.
8
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kwestie van de toegankelijkheid van het verleden. Want hoe hoog het i deaal van de ‘objectieve
geschiedschrijving’ wat mij betreft ook in het vaandel gehouden moet worden, tegelijk moeten we
erkennen dat ‘bloß sagen wie es eigentlich gewesen ist’ een onhaalbaar ideaal is, en misschien ook
wel een sterk gereduceerde benaderin g van de werkelijkheid. 12 Feit en interpretatie gaan hand in
hand (hoe minder feiten hoe meer interpretatie!), en het komt mijns inziens de objectiviteit van
het historisch onderzoek juist ten goede wanneer ook de historicus dit erkent. Hoezeer ook de
geschiedwetenschap een descriptieve wetenschap is, de historicus is in zichzelf geen neutraal
terrein, en het is eenvoudigweg een illusie dat hij ‘blanco’ tegenover zijn onderwerp zou kunnen
staan. 13 Nogmaals: hij dient er wel zoveel mogelijk naar te streven, zi ch bewust te zijn van zijn
verhouding tot zijn onderwerp inclusief de daarbij behorende mogelijke vooroordelen, en zijn
eigen oordeel zo lang mogelijk op te schorten.
Als theoloog ga ik in dit onderzoek niet veel anders te werk. Met de historicus deel ik alle
ins en outs van het historische ambacht, maar op een goed moment verlaat ik het ‘neutrale’
terrein van de geschiedschrijving en begeef ik mij binnen de normatieve traditie van de (in dit
geval christelijke) geloofsgemeenschap. Om met Wisse te spreken : ‘Als theoloog vertel ik dus niet
alleen een verhaal over de geloofsgemeenschap, over wat zij gelooft en hoe dat wat zij gelooft
verbonden is met haar historische context, maar ik geef dat verhaal ook mede gestalte’. 14 Van dat
laatste onthoudt de historicu s zich doorgaans, terwijl het naar mijn inzicht juist tot het ‘plus’ van
de theoloog behoort. 15
Dat ‘mede gestalte geven’ stel ik uit tot het laatste hoofdstuk, laten we zeggen het ‘systematische
staartje’ van het geheel. De hoofdtaak die ik voor ogen heb bestaat uit het in kaart brengen van
een (door systematici onderbelicht) aspect van de intellectuele en spirituele erfenis van Joachim
van Fiore, namelijk zijn triniteitsleer. Hiervoor is hoofdstuk drie gereserveerd. In het hoofdstuk
dat daaraan voorafgaat, schets ik een historisch kader waarin ik Joachim probeer te plaatsen
temidden van zijn tijd(genoten). Of ik bij dit alles de werkwijze die ik hierboven als ideaal heb
geschetst ook daadwerkelijk navolg, laat ik graag ter beoordeling aan de lezer.
In hoofdstuk vier probeer ik aan te knopen bij waar ik deze inleiding mee begon: de revival
die momenteel onder systematisch theologen waarneembaar is als het gaat om aandacht voor de
triniteitsleer. Daarbij vraag ik me af in hoeverre Joachims benadering behulp zaam kan zijn aan
christelijk geloven en denken vandaag. Ik besef dat dat een hoge greep is. Er is immers wat tijd en
plaats betreft een niet te onderschatten kloof tussen het christelijke Europa van de twaalfde eeuw
en het (post)moderne, geseculariseerde Europa van de eenentwintigste. Voor we het in de gaten
hebben zadelen we hen die ons voorgingen op met problemen die de hunne niet zijn en laten we
hen buikspreken. Anderzijds: al teveel scepsis op dit gebied ontneemt ons de mogelijkheid om
ons zinvol aan het verleden te kunnen spiegelen. Kerkgeschiedenis is er immers ‘…om het
ontstaan, de ontwikkeling, de breekpunten en keerpunten van de christelijke geloofs - en
kerkvormen te beschrijven, te analyseren en te verklaren met het oog op een beter begrip van he t actuele,
‘Bloß sagen wie es eigentlich gewesen ist’: het devies van de beroemde historicus Leopold von Ranke (1795 -1886).
Oorspronkelijke herkomst mij onbekend.
13 De recente discussies rondom het verschijnen van de nieuwe biografie over Abraham Kuyper ( Abraham Kuyper.
Een biografie, Amsterdam 2006) zijn hierbij een interessante illustratie. De biograaf, Jeroen Koch, gaf er meerdere
malen blijk van niet veel met Kuyper op te hebben (‘Kuypers wereld was, persoonlij k en professioneel, evident de
mijne niet’), een gegeven dat onder andere volgens A.Th. van Deursen het werk op een al te storende wijze stempelt.
Van Deursen spreekt in zijn recensie over een ‘libertijns pamflet’ en besluit met de woorden: ‘Zo kan men gee n recht
doen aan het verleden’ (Reformatorisch Dagblad, 17 mei 2006).
14 WISSE, ‘God op het hoogst verheerlijkt’, 184.
15 Dat wil nog niet zeggen dat het vanzelfsprekend is dat het ook zo gebeurd. Vgl. ANTONIE VOS, ‘Over christelijk
geloof en Europa’, Kerk en Theologie 57 (2006), 292-314, hier 313: ‘Voor zinvolle [filosofische] arbeid is het echter
nodig, dat twee valkuilen vermeden worden: de scheiding van de systematische vakken en de geschiedenis van de
wijsbegeerte, en de scheiding van moderne en middelee uwse wijsbegeerte. Gewoonlijk zien we echter een isolement
van de geschiedenis van de filosofie tegenover de systematiek - een euvel waaraan ook de theologie steeds meer gaat
lijden -…’. Getuige de laatste zin kan men voor ‘filosofie’ en ‘wijsbegeerte’ ook ‘theologie’ lezen.
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veelkleurige, mondiale fenomeen “christendom” ’.16 Kerkgeschiedenis plaatst het christelijke geloof in haar
huidige gestalte in ‘…een diachrone context, waardoor zowel de continuïteit als de discontinuïteit
met het verleden zichtbaar worden’. 17 Daarbij is het denkbaar dat het bestuderen van het verleden
onverwacht nieuwe perspectieven oplevert, die we slechts tot onze schade kunnen negeren.
Misschien zijn wij dingen kwijtgeraakt en hebben zij dingen gezien die wij niet (meer) zien. Het
behoort tot de objectiviteit van het historische onderzoek om met deze mogelijkheden ten minste
rekening te houden!

A. HOUTEPEN , ‘Kerkgeschiedenis’, in: WILLEM VAN ASSELT, COK BAKKER, MEINDERT DIJKSTRA EN OLOF DE
VRIES (RED.), Wat is theologie?, Zoetermeer 2001, pag. 38, mijn cursivering.
17 HOUTEPEN , ‘Kerkgeschiedenis’, pag. 38.
16
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2. Joachim van Fiore
Historische en biografische achtergronden van de man en zijn tijd
Ik zal proberen te vertellen wat ik ervan heb begrepen, ook al ben ik er niet zeker van
die dingen goed te zeggen. Mijn meesters in Melk hadden mij dikwijls gezegd
dat het voor een noorderling zeer moeilijk is zich een helder beeld te
vormen van de religieuze en politieke gebeurtenissen in Italië. 1
Rabano e qui, e lucemi da lato ili Calabrese abate Gioacchino di spirito profetico dotato.

2

…utpote in subtilibus fidei dogmatibus rudis....

3

2.1 - Inleiding
Wie zich voor het eerst min of meer zelfstandig in de diepere wateren van de middeleeuwse
theologie waagt - een terrein van enorme proporties dat door tijd en plaats zeer ver van ons
gescheiden is - ervaart iets overweldigends. Bij tijden veroorzaakt deze overweldiging zelfs een
fysiek voelbare beklemming: hoe kom ik ooit verder in deze doolhof, laat staan dat ik er enige
grip op krijg! Gelukkig zijn er ook andere ervaringen voor wie doorzet, zo kan ik uit ervaring
zeggen. Kennis nemen van een wereld - hoe anders ook dan die waarmee de eigen biografie
verbonden is - en het idee hebben daar werkelijk contact mee te krijgen is fascinerend. Dat geldt
niet minder voor het leven van Joachim van Fiore en de daarmee verbonden context van het
onherbergzame, ruige, maar zeker niet geïsoleerde zuiden van Italië. Hoewel de verzuchtingen
van Adso van Melk bij tijden zeer he rkenbaar zijn, probeer ik in dit hoofdstuk toch enigszins een
beeld te geven van Joachims wereld. Nadat in paragraaf 2.2 enkele aspecten van die wereld de
revue zijn gepasseerd, schets ik in paragraaf 2.3 de biografie van een man die al door zijn (bijna)
tijdgenoten (en daarna is het niet minder geworden) op zeer uiteenlopende wijze gezien en
beoordeeld werd.
2.2 - Italië in de twaalfde eeuw
Hoewel Italië vanwege de geografische ligging (schiereiland, bovendien in het noorden begrensd
door bergketens als de Alpen en de Dolomieten) grotendeels over natuurlijke grenzen beschikt 4,
betekent dat niet dat dit gebied zich politiek gezien in de luwte van Europa bevindt. Het
tegendeel is waar. In een ver verleden verspreidde zich van hieruit de Grieks -Romeinse cultuur
over de rest van Europa. In latere eeuwen vormde het land een onderdeel van het zogenaamde
Middenrijk, één van de drie rijken die ontstonden na de dood van Karel de Grote en dat vanwege
ongelukkige ligging en slecht bestuur al snel speelbal van zowel h et Oost- als het Westrijk werd.
Bovendien bleef dit gebied de gehele middeleeuwen door verbonden met de rol van de paus die
als grote tegenspeler van de keizer een belangrijke rol op het Europese toneel vervulde.

Aldus Adso van Melk in: UMBERTO ECO, De naam van de roos, Amsterdam 1986, 57.
‘Rabanus is hier, en schijnend aan mijn zijde de Calabriaanse abt Joachim, begiftigd met profetische geest’, DANTE
ALIGHIERI, Paradiso, Canto XII, r. 139-14, in: B. MCGINN, The Calabrian Abbot – Joachim of Fiore in the history of Western
thought, New York 1985, 1.
3 THOMAS VAN AQUINO , In Decretalem secundam (Opera omnia, Parma ed., Vol. XVI, 308), in: MCGINN , Calabrian
abbot., 1.
4 Of met Abulafia: de twee Italiës, nl. noord en zuid. Hij toon t verder aan dat het overgrote deel van de historici dat
zich met het middeleeuwse Italië bezig houdt zich te eenzijdig op het noorden met haar min of meer zelfstandige
stadsstaten richt, en daarbij aan het zuiden als afzonderlijke politieke en etnische gr ootheid veel te weinig aandacht
schenkt (D. ABULAFIA (red.), Italy in the Central Middle Ages 1000 -1300, New York 2004, 1vv.). In dit hoofdstuk
vormt juist het zuiden (de grens tussen noord en zuid ligt ongeveer ter hoogte van Rome) het uitgangspunt,
aangezien dit het gebied is waar het grootste deel van Joachims leven zich heeft afgespeeld.
1
2
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2.2.1 - Politieke ontwikkelingen
De politieke ontwikkelingen in het Italië van de twaalfde eeuw zijn niet te begrijpen zonder
kennis van wat zich in de voorafgaande tijden afspeelde. Ik kies enkele jaartallen die mijns inziens
van beslissend belang zijn geweest voor de ontwikkelingen nadien. Vanu it die brandpunten
probeer ik dan de ontwikkelingen tijdens Joachims eeuw te schetsen.
Met name voor het zuiden is het jaar 1013 van belang. Vanaf dat jaar zetten de Normandiërs voet
aan wal in dit deel van Italië. Jansen wijdt dit avontuurlijke gebeuren aan het goed georganiseerde
feodale stelsel dat de Normandiërs er in hun eigen gebieden op nahielden, en dat de jongere
zonen dwong om elders in de wereld hun geluk te beproeven. Als pelgrim op weg naar het
Heilige Land zou een aantal jonge Normandiërs in Zuid-Italië terecht zijn gekomen, en daar
hebben geconstateerd dat dit land ‘…waar Lombarden, Byzantijnen en Saracenen bijna dagelijks
met elkaar overhoop lagen, uitstekend geschikt was voor ambitieuze ridders die door de kracht
van hun zwaard vooruit wil den komen’. 5
In eerste instantie werken de Normandiërs als huurling voor de Byzantijnse en
Lombardische heersers 6, maar al snel beginnen ze een zelfstandige eenheid te vormen met eigen
machtscentra. Van daaruit ontwikkelen ze zich in de loop van de elfde e euw tot een belangrijke
politieke machtsfactor, en spelen ze onder andere een rol van betekenis tijdens de
investituurstrijd. Niet zelden is de paus voor militaire steun van hen afhankelijk. Die moet hij dan
overigens in de ogen van de Normandiërs wel verd ienen. In 1053 aarzelen ze bijvoorbeeld niet
om paus Leo IX gevangen te nemen, ten gunste van zijn rivaal Nicolaas II 7. Gregorius VII kan
tijdens de latere jaren van zijn pontificaat op zoveel steun van de Normandiërs rekenen dat zij
hem in 1082 zelfs bevrijden uit handen van keizer Hendrik IV.
Wanneer de Normandische leider Robert Guiscard in 1085 sterft, laat hij een behoorlijk
versterkt en uitgebreid gebied achter, dat inmiddels al grote delen van Apulië en Calabrië bevat.
Zoon Roger Borsa en later klei nzoon Willem weten deze lijn echter maar moeilijk voort te zetten.
Tijdens hun regering neemt de spanning tussen de Normandische vorsten en de oorspronkelijke
lokale machthebbers behoorlijk toe, en dat zal ook nog lang zo blijven.
Vanuit Sicilië dienen zich nieuwe ontwikkelingen aan. Roger, een broer van Robert
Guiscard, verovert het eiland langzaam maar zeker op de moslims. Vanaf 1091 is hij er de
onbetwiste leider. Het lukt hem om er een machtige staat van te maken, waarmee diverse andere
Europese vorsten al snel allianties proberen aan te gaan. In 1101 sterft Roger. Zijn vrouw
Adelaide van Savona treedt tot 1112 op als regentes, waarna zoon Roger II zijn vader definitief
opvolgt.
Een band met het vasteland volgt vanaf 1127 als Willem van Apulië, een ac hterneef van
Roger, zonder troonopvolger overlijdt. Roger ziet zijn kans schoon en neemt het bewind over
Apulië over. Door in 1130 slim gebruik te maken van een pauselijke vete, ontvangt hij uit handen
van tegenpaus Anacletus II de koningskroon over Sicili ë en het overgrote deel van Zuidelijk
Italië, waaronder Calabrië. Het jaar 1130 geldt dan ook officieel als het beginjaar van het
koninkrijk Sicilië. Een ‘…watershed in Italian as well as Mediterranean history’, aldus H.
Takayama. 8 Zuid-Italië, dat bestuurlijk gezien vanaf de val van het West -romeinse rijk altijd een
lappendeken was geweest, geldt vanaf nu als een bestuurlijke eenheid.

H.P.H. JANSEN, Geschiedenis van de Middeleeuwen , Utrecht 2002, 199. McGinn biedt overigens een iets meer sacrale
(en ook precieze) lezing: uit dankbaarheid zouden de Normandiërs op hun route van Constantinopel naar huis (waar
ze gediend hadden onder de Byzantijnse machthebbers) een bezoek hebben willen brengen aan de schrijn van St.
Michaël (patroonheilige van de soldaten) in Gargano. Geheel in overeenstemming met Jansen spreekt ook MCGINN,
Calabrian Abbot, 3, vervolgens over de ‘…confused political situation of southern Italy with its warring powers and
factions’ als ‘an ideal arena for Norman mercenaries and freebooters’.
6 Calabrië is op dat moment onder Byzantij ns gezag.
7 R.W. SOUTHERN , Western Society and the Church in the Middle Ages, Harmondsworth 1977, 68.
8 H. TAKAYAMA , ‘Law and monarchy in the south’, in: ABULAFIA (ed.), Italy, 62.
5
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In tegenstelling tot Robert Guiscard lukt het Roger II om van het gebied een
samenhangend en stabiel geheel te maken, mede dankzij een goed werkend administratief en
bestuurlijk systeem. 9 Dat gaat overigens niet zonder slag of stoot. Roger heeft er ten minste tien
jaar voor nodig om de onafhankelijke steden en de adel onder zijn gezag te krijgen. Daarnaast
moet hij zijn territorium beschermen tegen invallen van de Duitse keizer, de nieuwe paus
Innocentius II en al dan niet door de paus gesteunde binnenbrandjes.
Na 1140 zet hij zijn administratieve hervormingen door. Hoewel het koninkrijk Sicilië om
zijn goede bestuurlijke uitrusting bekend staat, wijst Takayama erop dat we ons dit niet té modern
moeten voorstellen. 10 Door de diverse etnische en bestuurlijke achtergronden in het gebied,
blijven er ondanks alle inspanningen verschillende administratieve systemen naast elkaar best aan.
Dit heeft onder andere tot gevolg dat de macht van Roger op Sicilië en in Calabrië het grootst is.
Zijn invloed op de rest van het gebied is minder rechtstreeks.
In 1154 sterft Roger II en wordt hij opgevolgd door zijn zoon Willem I. Was Roger II
ondanks al zijn bestuurlijke vernieuwingen als het erop aan kwam een alleenheerser, zoon Willem
volgt een andere stijl. Hij laat het centrum van de macht links liggen en delegeert het dagelijks
bestuur over het koninkrijk aan eerste minister Maio. Onder zijn regering neemt ook de invloed
van de Normandiërs op het pausdom verder toe, wat in 1159 resulteert in de succesvolle
benoeming van Alexander III als nieuwe paus.
Evenals Willem I probeert ook Willem II, die in 1166 zijn vader opvolgt, het nieuwe
koninkrijk diplomatiek op de kaart te zetten. Er volgen o.a. vriendschappelijke banden met
Genua, met het Byzantijnse rijk, met paus Alexander, met Venetië en uiteindelijk ook met de
Duitse keizer. De laatste probeert in de zestiger jaren met een langdurig offensie f over het hele
Italiaanse schiereiland zeggenschap te krijgen, maar dit lukt niet en Frederik Barbarossa moet in
het stof bijten. Dit resulteert in 1177 in de Vrede van Venetië. Als later een tante van Willem met
een zoon van Barbarossa trouwt, doet dat d e relatie tussen beide rijken in eerste instantie nog
meer goed. Zelf trouwt Willem in 1176 met Johanna, de dochter van de Engelse koning Hendrik
II. Zeker ook diplomatiek gezien is dit een verstandige keus, aangezien het de twee belangrijkste
Normandische rijken op goede voet met elkaar brengt. Erg lang duurt het kinderloos gebleven
huwelijk overigens niet, aangezien Willem II in 1189 op 36 -jarige leeftijd sterft.
Wettige erfgenaam en opvolger is dan zijn tante Constance. Door de bevolking wordt zij
echter nogal gewantrouwd vanwege haar huwelijk met de Duitser Hendrik VI, die na de dood
van zijn vader Frederik Barbarossa (in 1190 verdronken tijdens een kruistocht) op de
keizerstroon zit. Als reactie kronen de Normandiërs dan ook iemand uit eigen gelederen tot
koning: Tancred van Lecce. Deze keuze levert hen een conflict met Hendrik op, die in 1191 met
zijn troepen Zuid-Italië binnentrekt. Vanwege ziekte strandt hij echter voor de poorten van
Napels.
Een onverwachte wending treedt op wanneer Tancred in 1194 plotseling sterft. Het lukt
Hendrik dan wel om het opstandige gebied onder zijn controle te krijgen. Met Kerst 1194 kroont
hij zichzelf in Palermo tot de nieuwe koning. Met deze gebeurtenis komt er een einde aan de
regering van het Normandische huis Haute ville. Vanwege het huwelijk tussen Constance en
Hendrik kan de Hohenstaufenfamilie wettig aanspraak maken op de Normandische troon. Een
jaar later wordt Frederik II geboren.
Aan de schijnbaar ordelijke politieke situatie, ontstaan na het vervlechten van d e huizen
Hohenstaufen en Hauteville komt al snel een einde. Tragisch genoeg overlijden Frederiks beide
ouders tijdens zijn vroege jeugd kort na elkaar. De dood van zijn vader Hendrik in 1197 heeft tot
gevolg dat Frederik in 1198 in de armen van zijn moeder te Palermo wordt gekroond tot nieuwe
koning. De periode dat zijn moeder voor hem als regentes zou kunnen optreden is van korte

Tot de ambtenaren behoort ook de vader van Joachim, we stuiten hier dus e n passant nog op een biografisch detail.
Hierover meer in paragraaf 2.3.
10 TAKAYAMA , ‘Law and monarchy’, 63.
9
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duur, zij sterft in hetzelfde jaar. De jonge Frederik komt onder voogdij van paus Innocentius III
te staan.
Ondertussen is de chaos in Zuid-Italië compleet. Voor veel adellijke families is dit een
gouden moment om zich onder de macht van het huis Hohenstaufen vandaan te werken, en ook
onderling wordt er om land en bezittingen gevochten. Ook in Duitsland is het onrustig, vanwege
ruzie over de opvolging van Hendrik als keizer. Dit conflict wordt uiteindelijk beslecht in het
voordeel van Otto IV, die zich in 1209 te Rome tot keizer kan laten kronen. Vanaf 1208 begint
Frederik aan de intensieve taak om in de zuidelijke helft van het It aliaanse schiereiland opnieuw
de orde te herstellen.
Joachim heeft dit laatste niet meer meegemaakt. Hij overlijdt in het voorjaar van 1202. In
het kader van deze scriptie kan het verdere verloop van Zuid -Italië’s woelige geschiedenis dan
ook buiten beschouwing blijven.
2.2.2 - Sociaal-economische ontwikkelingen
Ook de sociale en economische ontwikkelingen op het Italiaanse schiereiland hangen voor een
deel nauw samen met de geografische omstandigheden. Zoals al eerder opgemerkt is vrijwel de
gehele omtrek van het land natuurlijk begrensd. Takayama merkt op: ‘The sea could be a serious
obstacle to transportation, and become a natural border. But, at the same time, it could be a busy
road along which goods and people went back and forth’. 11 Beide aspecten zijn terug te zien in de
geschiedenis van Zuid-Italië. Ze hangen zelfs met elkaar samen. De zee mag dan een natuurlijke
grens zijn, de kust moet desondanks wel bewaakt worden. Waar dat in de negende en tiende eeuw
niet gebeurde, konden bijvoorbeeld moslimv orsten dan ook zonder veel problemen de zuidkust
van Italië binnenvallen, plunderen en er grote stukken van in bezit nemen.
Dat de zee ook als aanvoerroute heeft gefungeerd, blijkt wel uit de grote etnische,
culturele en religieuze diversiteit die we in Zuid-Italië tegenkomen. De centrale ligging in het
Middellandse-Zeegebied maakt de streek gevoelig voor invloeden latijns christendom uit het
noorden, Grieks christendom uit het oosten en islam uit het zuiden. Het verbaast dan ook niet
dat we voor de komst van de Normandiërs machthebbers uit al deze tradities aantreffen.
Ook wanneer de Normandiërs inmiddels de macht in handen hebben gekregen, blijft het
gebied een multi-etnisch en multireligieus gebeuren. Het zuiden en westen van Sicilië blijft
grotendeels door moslims bewoond worden, het noorden en oosten door Grieken. Ook het
merendeel van de inwoners van Calabrië en Apulië is van Griekse afkomst. In het noorden van
Calabrië wonen Italianen. Het tekent de politiek van de Normandiërs dat zij bepaalde wett en,
tradities en gebruiken laten bestaan. Overigens wel op voorwaarde dat die niet in strijd zijn met
de wetten die de Normandiërs zelf uitvaardigen.
Dominantie van latijnse invloeden in Zuid -Italië neemt toe met de komst van Adelaide
van Savona. Deze vrouw, echtgenote van Roger I, trad tussen 1101 en 1112, na de dood van haar
man, op als regentes. Hun zoons zijn op dat moment beiden nog te jong om hun vader op te
volgen. Haar band met het noorden van Italië (Savona ligt in Lombardije) stimuleert een stee ds
groter wordende migratiegolf richting het Zuiden. Dit heeft een langzame latinisering van deze
streek tot gevolg, wat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in het steeds verder verdwijnen van het
Arabisch en het Grieks als voertaal.
Al met al blijft het gebied echter nog lang een lappendeken van verschillende etnische
minderheden, die ook elk geconcentreerd blijven in hun eigen regio’s.
2.2.3 – Religieuze ontwikkelingen
Minstens zo belangrijk om het leven van Joachim te kunnen begrijpen zijn de ontwikke lingen die
zich voordoen op religieus gebied. Twee ontwikkelingen wil ik hier voor het voetlicht halen. In
de eerste plaats de ontwikkeling van het pausschap sinds halverwege de elfde eeuw (het moment
waarop de pauselijke emancipatie inzet en de pausen zic h gaandeweg steeds meer beginnen te
11

TAKAYAMA , ‘Law and monarchy’, 59.
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profileren als geestelijke autoriteiten én wereldlijke machthebbers). In de tweede plaats de
ontwikkeling van het kloosterwezen sinds de hervormingsbeweging van Cluny, die op haar beurt
weer voortkwam uit de benedictijns e vernieuwingsbewegingen.
Beide ontwikkelingen zijn voor Joachims leven van belang. Wat het laatste betreft: met
Bernard van Clairvaux als zijn grote voorbeeld staat Joachim zelf in een traditie van
kloosterhervormers. En wat betreft het eerste: Joachim stond vanwege zijn profetische gaven bij
de meeste pausen in een behoorlijk aanzien en bovendien speelt de kerk in zijn historisch theologisch denken een grote rol.
2.2.3.1 – Het pausschap
De ontwikkelingen richting een pauselijke suprematie op zowel spir itueel als wereldlijk vlak die
hun hoogtepunt bereiken ten tijde van Innocentius III (paus van 1198 -1216), zetten al zo’n 150
jaar eerder in. Paus Leo IX en zijn opvolgers beginnen zich los te maken van de invloed van de
adellijke families van Rome. McGinn wijst erop dat zij dat in eerste instantie doen met steun van
de Duitse keizers, voor wie de pausen later ironisch genoeg een steeds geduchtere tegenstander
worden. 12
Met name Gregorius VII (paus van 1073 tot 1085) moet hier vermeld worden. In zijn
streven de kerk een publieke rol te geven - waarvoor onafhankelijkheid van wereldlijke
machthebbers een belangrijke voorwaarde is - maakt hij consequent aanspraak op de titel vicarius
Christi, en spreekt hij over zijn bezittingen als over de terra Sancti Petri. Zijn beroemde bul Dictatus
Papae (1075) verordent een aantal nieuwe gebruiken, bedoeld om zowel de wereldlijke als de
religieuze macht van de paus te demonstreren. 13 Ook het Constitutum Constantini speelt een
belangrijke rol. In dit document (een vervalsin g uit de 8 e eeuw) wordt beschreven dat keizer
Constantijn aan paus Sylvester en zijn opvolgers het paleis van Lateranen overdraagt. Het conflict
dat Gregorius over de zichzelf toegeëigende bevoegdheden krijgt met de Duitse keizer (de
investituurstrijd) komt onder beider opvolgers tot een voorlopig einde in het concordaat van
Worms (1122). Ondertussen gaan de hervormingen van het pausschap met de daarbijbehorende
machtsuitbreidingen gewoon door en bereiken zo tegen het einde van Joachims leven een
hoogtepunt.
De geheel nieuwe rol van het pausschap gedurende de twaalfde eeuw brengt met zich
mee dat de pausen hun aandacht steeds meer kunnen gaan richten op de organisatie van het
kerkelijke instituut. Dat was nodig om de noodzakelijke morele en sociale reformat ie die hun
voor ogen stond - met als vanzelfsprekend doel om de voortgang van de civitas Dei op aarde te
bevorderen 14- te bewerkstelligen. De pausen zelf kregen hierin een steeds centralere rol, met
name op leerstellig gebied. Het werd steeds meer aan de pa us om te bepalen welke opvattingen
orthodox dan wel ketters waren, en in het verlengde daarvan welke reformatiebewegingen
bevorderd, getolereerd of verboden moesten worden.
Een andere geniale poging om steeds meer gezien te worden als leider van de Wester se
christenheid kwam van paus Urbanus II (paus van 1088 tot 1099). Het door Gregorius
geïnitieerde idee van de kruistocht, wist deze paus sterk te populariseren door het te verbinden
met een ander populair gebruik: de pelgrimstocht. De kruistochten werden - hoewel zij niet tot
het continue beleid van de kerk behoorden - steeds meer gezien als een gewapende pelgrimage
met als doel Jeruzalem te bevrijden en Oosters en Westers Christendom te verenigen. Al gauw
groeiden zij uit tot een in bepaald opzicht succes vol gebeuren, waaraan brede lagen van de
maatschappij konden deelnemen. Tegelijk ondergroeven zij de positie van de keizers, die met lede

MCGINN, Calabrian abbot, 6.
O.a. het gebruik dat wereldlijke prinsen de voeten van de paus dienen te kussen . Over de hervormingen van het
pausdom uitgebreider: B. BOLTON, ‘Papal Italy’, in: ABULAFIA , Italy, 82-103, en ook MCGINN, Calabrian abbot, 3-18.
14 Vgl. MCGINN , Calabrian Abbot, 7.
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ogen moesten aanzien hoe de invloed van de kerk onder de Europese bevolking steeg en hoe
gemakkelijk zij grote bewegin gen in de samenleving op gang kon brengen 15.
Ook met betrekking tot de pausverkiezingen kregen de keizers steeds minder invloed.
Vanaf 1059 kwam de beslissingsbevoegdheid weer steeds meer in handen van het college van
kardinalen te liggen. McGinn wijst ov erigens op partijvorming binnen de curie als een ongewenst
neveneffect van dit besluit en oorzaak van een belangrijke crisis tijdens de eerste helft van de
twaalfde eeuw. 16
Het conflict bestrijkt de jaren 1130 -1137. Binnen de curie is onenigheid over de vr aag of
de hervormingen moeten worden doorgezet in de lijn van Gregorius VII. De groep kardinalen
die dit inderdaad bevestigt, steunt paus Anacletus II. Deze groep is ongelukkig met het
compromis van Worms en staat een harde lijn tegenover de keizer voor. D e overige kardinalen
(het merendeel) steunt Innocentius II. Een gematigde figuur, die in de eerste plaats een verdere
reformatie van binnenuit op het oog heeft en niet veel voelt voor hernieuwde confrontatie met
de keizer. De lijn-Innocentius krijgt uiteindelijk het meeste voet aan de grond. Deze lijn kan ook
rekenen op de meeste steun vanuit de kloosters, met name via de invloed van vernieuwende
bewegingen, zoals bijv. de Cisterciënzerorde geleid door Bernard van Clairvaux.
Een tweede conflict (nu niet b innen de curie maar opnieuw tussen paus en keizer) lijkt
een herhaling van de confrontatie tussen Hendrik IV en Gregorius VII. Frederik Barbarossa,
keizer sinds 1152, is het niet eens met de benoeming van Alexander III tot paus. Hij weet drie
kardinalen zó te beïnvloeden dat zij zich tegen Alexanders benoeming keren. De beweegredenen
van Frederik zijn moeilijk te achterhalen. Het gevolg is wel dat Alexander een alliantie tegen de
keizer smeedt. Daaruit komt een langdurig conflict voort, dat uiteindelijk ein digt in de vrede van
Venetië (1177) waar Frederik Alexander alsnog als paus erkent.
Langzamerhand naderen we de tijd waarin ook Joachims meest productieve jaren vallen.
Het zijn dan ook de opvolgers van Alexander waarmee Joachim tijdens zijn leven het m eeste te
maken heeft.
De periode na de Vrede van Venetië tot aan het aantreden van Innocentius III (1198) is
een tijd van consolidatie. Opvallend is het grote aantal pausen dat in een korte tijd aan - en weer
aftreedt. Allemaal heren op (hoge) leeftijd, di e vaak al na enkele jaren pontificaat overlijden.
McGinn suggereert dat dit verschijnsel wijst op spanningen binnen de curie: men is niet
eenduidig wat betreft de te varen koers. Uit veiligheidsoverwegingen worden mensen op leeftijd
benoemd, zodat het geva ar dat zij de Heilige Stoel al te lang zullen bezetten niet zo groot is.
Tussenpausen of compromispausen dus. 17 Met name over de vraag of er tegenover de keizer een
defensieve houding moet worden aangenomen is men het oneens. Daarnaast vragen de
kruistochten en de problemen rondom de stad Rome de aandacht. Rome wil zich in navolging
van andere Noord-Italiaanse steden onttrekken aan het pauselijk gezag, wat voor de paus
natuurlijk de nodige problemen oplevert.
De eerste paus met wie Joachim persoonlijk cont act heeft is Lucius III (paus van 1181 1185). Al bij zijn aantreden is hij een oud man, die bekend staat als een goed diplomaat. Hij leeft
dan ook op goede voet met Frederik Barbarossa, maar moet Rome verlaten wanneer hij zich
verzet tegen het voornemen va n de adel om het nabijgelegen Tusculum aan te vallen. Wanneer de
paus op een goed moment in Veroli is aangekomen, heeft hij daar een ontmoeting met Joachim,
die op dat moment in het Cisterciënzerklooster van Casamari verblijft. Een figuur van heel ander
kaliber is Lucius’ opvolger Urbanus III (paus van 1185 tot 1187). Hij ontpopt zich als een paus
met een uitgesproken anti-keizerlijke inslag, wat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in zijn
Het is onjuist te menen dat alle kerkelijke aandacht in de twaalfde e n dertiende eeuw uitgaat naar de kruistochten.
De wetenschappelijke en kerkelijke vernieuwing gaat in de twaalfde eeuw onverminderd door. Vgl. SOUTHERN ,
Western society, met name hoofdstuk 4 en 6.
16 MCGINN , Calabrian abbot, 9.
17 MCGINN , Calabrian abbot, 10.
15
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weigering om Hendrik VI (zoon van Frederik Barbarossa) na zijn huwelij k met de Hautevilleprinses Constance tot koning van Italië te kronen. Vlak voor Urbanus’ dood vindt een voor het
christelijke werelddeel schokkende gebeurtenis plaats: Jeruzalem, hoofdstad van het Heilige Land,
valt opnieuw in handen van de moslims.
Gregorius VIII, gekroond op 25 oktober 1187 overlijdt al na amper twee maanden
pontificaat. Zijn enige bekende wapenfeit bestaat uit het oproepen tot een nieuwe kruistocht.
Een politiek gezien spannende periode breekt aan onder Gregorius’ opvolgers Clemens
III (paus van 1187 tot 1191) en Celestinus III. Clemens begint ermee de ruzie met de Romeinse
adel bij te leggen, zodat hij in 1188 weer naar de stad kan terugkeren. Tijdens zijn pontificaat
maakt Europa zich op voor een derde kruistocht. Vandaar dat hij e r veel aan doet om op goede
voet met Barbarossa te blijven. Zo belooft hij Hendrik VI alsnog tot koning van Italië te kronen
zodra het hem mogelijk is. Hendrik belooft de paus in ruil hiervoor een aantal betwiste stukken
land terug te geven.
Voor Clemens gaat het mis met de dood van achtereenvolgens Willem II (koning van
Sicilië) in 1189 en Frederik Barbarossa in 1190. Zoals al opgemerkt in 2.1.2, zorgen deze beide
overlijdens voor het ineenvloeien van de huizen Hohenstaufen en Hauteville. Vanwege Willems
kinderloos gebleven huwelijk, is zijn tante Constance zijn wettige opvolgster. Haar huwelijk met
Hendrik VI is er de reden van dat er nu directe banden bestaan tussen het Duitse keizerrijk en
het hele Italiaanse schiereiland. Hendrik, die inmiddels zijn v ader is opgevolgd als keizer van
Duitsland, ziet zijn kans schoon en vormt opnieuw een bedreiging voor de paus en diens
bezittingen. Kort na de Hendriks inval in Italië (1191) sterft Clemens aan een hartkwaal.
Celestinus III (paus van 1191 -1198) is de laatste ‘tussenpaus’, voordat in 1198 de jonge
Innocentius aantreedt. Een belangrijke taak voor hem is het op tactische wijze beschermen en
verdedigen van (de bezittingen van) de kerk tegenover Hendrik. Hoewel Hendriks eerste aanval
in 1191 op een mislukking was uitgelopen, lukt het hem –zoals bekend- na de dood van zijn
tegenstander Tancred in 1194 toch om heel Italië onder zijn heerschappij te krijgen. Dat was voor
Celestinus een streep door de rekening, want sinds hij om tactische redenen in 1191 Hendrik t ot
koning gekroond had (daarmee de belofte van zijn voorganger inlossend), was hij vooral op de
hand van de Normandische Tancred geweest. Vanaf 1194 vermijdt Celestinus dan ook iedere
directe confrontatie met Hendrik en probeert hij vooral op tactische en omzichtige wijze
tegenover de keizer zijn eigen koers te varen. Beiden sterven kort na elkaar in 1198.
Opvolger Innocentius III (paus van 1198 -1216, en op de dag van Celestinus’ dood al
gekozen) treft een voor hem gunstige politieke situatie in Europa aan . Vanwege de steun van zijn
voorganger aan tegenkoning Tancred, is het koninkrijk Sìcilië volledig op zijn hand. Daarnaast is
het vanwege geruzie over de opvolging van Hendrik VI onrustig in het Duitse keizerrijk, zodat
Innocentius van die zijde voorlopig ook niet veel te vrezen heeft. Innocentius is jong (37 jaar bij
zijn aantreden), ambitieus en uitstekend opgeleid. Twee aandachtsvelden springen er voor
Innocentius uit: de herovering van Jeruzalem (in het spoor van zijn voorgangers) en de
voortgaande reformatie van kerk en geestelijkheid. Vanwege zijn bijna twintig jaar durende
pontificaat lukt het hem veel beter dan al zijn voorgangers om succesvol op deze terreinen bezig
te zijn.
Joachim maakt van Innocentius slechts een viertal jaren mee. Zoals al hie rboven al
vermeld, overlijdt hij op 30 maart 1202.
2.2.3.2 – Het kloosterwezen
Hoewel Joachim de laatste twee decennia van zijn leven regelmatig bij de groten der aarde
over de vloer kwam, was en bleef hij toch in de eerste plaats monnik. Om Joachim als
kloosterhervormer en monastiek theoloog goed te kunnen plaatsen, is het daarom goed in dit
verband aandacht te besteden aan de ontwikkelingen die zich in zijn tijd voordoen in het
kloosterwezen.
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Net als het pausdom is ook het kloosterwezen in bewegin g. Golven van
kloosterreformatie gaan eigenlijk al sinds de millenniumwisseling door Europa. Veelal betreft het
kritiek op de grote Benedictijner kloosters zoals Cluny, die ten onder lijken te gaan aan hun eigen
succes. Gesticht om een eenvoudig leven te l eiden volgens de regel van Benedictus, zijn deze
instituten in de ogen van de hervormers ontaarde bolwerken van macht en weelde geworden.
Rondreizende heremieten en asceten steken hun kritiek niet onder stoelen of banken. Al
rondprekend nemen zij hun volge lingen op sleeptouw, waaruit dan weer regelmatig nieuwe orden
ontstaan.
Een opvallende en belangrijke reformatiebeweging –ook voor het leven van Joachim - is
die van Cîteaux. Deze kloostergemeenschap is vanuit Cluny onder leiding van Robert van
Molesmes in 1098 ontstaan en heeft als doel terug te keren naar de oorspronkelijke bedoelingen
van Benedictus. Aan de deur van dit klooster klopt in het voorjaar van 1112 een zekere
Bernardus aan. De intrede van Bernardus en een dertigtal van zijn vrienden en famili e zorgen
voor een plotselinge opbloei van het kleine Citeaux.
In 1115 krijgt de jonge Bernardus de opdracht om vanuit Cîteaux een nieuw klooster te
stichten. Zo ontstaat Clairvaux, waaraan deze Bernardus het toevoegsel achter zijn naam te
danken heeft. Clairvaux wordt de bakermat van de Cisterciënzer orde, niet in de laatste plaats
vanwege de krachtige en buitengewoon inspirerende persoonlijkheid van Bernardus. Mede door
zijn inspanning verrijzen er zo’n zeventig dochterkloosters over heel Europa en sluit en zich nog
zo’n honderd reeds bestaande kloosters bij de beweging aan.
Het is dan ook deze Bernardus, die op Joachim een onuitwisbare indruk heeft gemaakt,
en bij wiens beweging hij zich wenst aan te sluiten. Deze beweging was eenvoudiger dan Cluny,
goed georganiseerd en gedisciplineerd, legde grote nadruk op interpersoonlijke relaties en was
vooral uit op authentieke Godservaring. 18
2.3 – Joachim van Fiore: een biografische schets
Voor gegevens over leven en werk van Joachim van Fiore beschikken we ove r een aantal
bronnen. De belangrijkste en tegelijk meest omvangrijke is wel de Vita b. Joachimi abbatis, een
anonieme bron, maar volgens Grundmann afkomstig van iemand uit de directe kring rondom
Joachim. 19
2.3.1 Joachims leven
Joachim werd omstreeks 1135 geboren in Celico, een stadje ten oosten van Cossenza (gelegen in
Calabrië, een streek in het uiterste zuidoosten van Italië). Precieze gegevens ontbreken overigens
wat de datum betreft. Wat we wel weten is dat zijn moeder Gemma heette en zijn vader Mauru s.
De laatste heeft een administratieve functie bij de aartsbisschop van Cossenza. De familie - die
tot de gegoede burgerij behoort - heeft de mogelijkheid om Joachim goed op te voeden en hem
wat opleiding betreft in de voetsporen van zijn vader te laten g aan. Joachim werkt enige tijd als
klerk voor de kanselier van Willem II, koning van Sicilië.
Een eerste wending in zijn leven vindt plaats omstreeks 1167. Tijdens één van zijn
tochten in opdracht van de kanselier wordt hij ziek. Nadat hij genezen is en w eer teruggekeerd is
naar Palermo besluit hij een pelgrimage naar het heilige land te maken. Wanneer hij in in Syrië
Vgl. MCGINN, Calabrian abbot, 17v. Voor een beknopte inleiding in het leven van Bernardus als mysticus: zie A. DE
REUVER, Verborgen omgang – Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie, 21-54. Over de relatie tussen
Joachim en Bernardus, zie B. MCGINN, ‘Alter Moyses: the Role of Bernard of Clairvaux in the Thought of Joachim
of Fiore’, in: J.R. SOMMERFELDT (RED.), Bernardus Magister: in celebration of the nonacentenary of the birth of Saint Bernard of
Clairvaux 1090-1990 (Cistercian studies series 135), Citeaux, 1992, 429-448.
19 H. GRUNDMANN , ‘Joachim von Fiore und Rainer von Ponza’, in: F. BAETHGEN , W. HOLTZMANN en H.
GRUNDMANN (RED.), Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 16, Keulen 1960, 437-546. In deze uitgave
publiceert Grundmann de tekst van de Vita (528-539). Bruikbare biografische inleidingen op Joachim: R.E. LERNER,
‘Joachim von Fiore’ in: TRE; E. RANDOLPH DANIEL (RED.), Abbot Joachim of Fiore – Liber de Concordia Noui ac Veteris
Testamenti, Philadelphia 1983, xi-xxii; B. MCGINN, Calabrian Abbot, New York 1985, 18-30.
18
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een epidemie overleeft en bovendien naar eigen zeggen op de berg Tabor een visioen te zien
krijgt, staat zijn besluit om monnik te worden va st. Teruggekeerd in Europa sluit hij zich
voorlopig nog niet aan bij een bestaande orde. Eerst verblijft hij korte tijd in een Grieks klooster
op de berg Etna, daarna is hij voor een tijd gast in de Cisterciënzer abdij van Sambucina.
Joachims vader is absoluut niet gelukkig met de weg die zijn zoon meent te moeten gaan.
De eerste ontmoeting tussen Joachim en zijn vader na zijn terugkeer uit het heilige land doet
sterk denken aan een soortgelijke episode uit het leven van Franciscus van Assissi. Net als
Franciscus voldoet ook Joachim bepaalt niet aan de verwachtingen: ‘Waarom ben je je gaan
gedragen als rondzwervend man en ons wat betreft onze verwachting volledig in verwarring
gebracht?’, zou Maurus hebben gevraagd toen zijn zoon hem onder ogen kwam. Joach ims
antwoord luidt: ‘U voerde me naar het rijk van de curie, en nu dien ik het rijk van de hemel…’. 20
Na zijn verblijf in Sambucina is hij een jaar lang rondreizend prediker. Wanneer hij
onderweg is naar Catanzaro om aan de bisschop officieel toestemming te vragen om te mogen
preken, overnacht hij in het klooster van Corazzo. Eén van de broeders met wie Joachim in
Corazzo in contact komt, vergelijkt hem kritisch met de slaaf uit de gelijkenis van de talenten die
zijn ene talent begroef zonder er mee aan h et werk te gaan. 21 E.R. Daniel merkt hierbij op: ‘The
story may be apocryphal, but the parable of the talents played a key role in Joachim’s self consciousness. The revelation on Mount Tabor and the subsequent revelations at Casamari and
Corazzo convinced Joachim that he had been divinely entrusted with certain knowledge which it
was his mission to make known the church, a mission from which he recoiled out of fear and
self-doubt but which dominated and shaped his subsequent career’. 22
Joachims daarop volgende intrede in het klooster van Corazzo, lijkt inderdaad een direct
gevolg van deze ontmoeting te zijn. Zijn intrede vindt vermoedelijk plaats in 1171. Vervolgens
maakt hij er snel carrière. Officiële documenten vermelden dat hij al spoedig prior is, en va naf
1177 zelfs abt.
Belangrijk in Joachims beginjaren als abt is zijn streven om Corazzo wettig aansluiting te
laten vinden bij de orde van de Cisterciënzers. 23 Hoewel Corazzo wel volgens hun regel leefde,
was van officiële aansluiting nog geen sprake. Om dit voor elkaar te krijgen reist Joachim naar
Sambucina, van waaruit Corazzo als dochterklooster was gesticht. Opmerkelijk genoeg werd hem
dit vanwege de armoede van het vrij onbetekenende Corazzo geweigerd. Dan zoekt Joachim het
hogerop, en reist in 1183 af naar Casamari, waar hij hetzelfde verzoek voorlegt. Ook hier wordt
hem om soortgelijke redenen de officiële toetreding onmogelijk gemaakt. Hoewel dit voor
Joachim ongetwijfeld een grote teleurstelling zal zijn geweest, is zijn verblijf in Casamari toch heel
vruchtbaar en zelfs een beslissende fase in zijn leven. Hij kan het er goed met de broeders vinden,
verblijft er uiteindelijk zo’n anderhalf jaar en schrijft er aan zijn belangrijkste werken.
In 1184 zoekt hij contact met paus Lucius III in het nabi jgelegen Veroli, om via deze weg
alsnog geautoriseerd te kunnen publiceren. Deze toestemming krijgt hij, hoewel de bronnen
verschillend spreken over de argumenten die de paus zouden hebben overtuigd. 24
Voor ons onderzoek zijn verder de twee visioenen die Joachim tijdens zijn Casamari verblijf te zien krijgt van groot belang. Beide keren verkrijgt Joachim plotseling helderheid inzake
een ingewikkelde theologische kwestie die hem op dat moment bezighoudt. Het ene visioen heeft
Vita in: GRUNDMANN , ‘Joachim und Rainer’, 530: ‘Quare factus es ut vir vagus et nos ab expectatione nostra
penitus confudisti?’ (...) ‘Tu duxisti me ad regiam curiam, et modo servio regi celesti…’.
21 Te vinden in Matteüs 25,14 -30 en Lucas 19,12-27.
22 DANIEL , Liber, xiv.
23 MCGINN , Calabrian abbot, 20, merkt op dat dit gegeven een belangrijke karaktertrek van Joachim verraadt, namelijk
zijn streven naar een zo zuiver mogelijke vorm van monastiek leven. In deze tijd van zijn leven zag hij die
belichaamd in de Cisterciënzerorde. Daarnaast heeft ook zijn blijvende wens om geruggensteund te mogen
publiceren een rol gespeeld: ‘…sed meditabatur, eloquebatur et commentabatur in data sibi desuper intelligentia
scripturarum, ruerens tamen zelum ordinis, in quo stabat, quia non erat ei licitum scribere sine licentia capituli generalis’ (Vita
in: GRUNDMANN , ‘Joachim und Rainer’, 532, mijn cursivering).
24 Hierover uitgebreider: DANIEL, Liber, xv-xvi.
20
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betrekking op de uitleg van de Apocalyps en de samenhang van het Oude en het Nieuwe
Testament en is van beslissende betekenis voor Joachims exegetische en hermeneutische
methode. 25 Het andere heeft betrekking op de Triniteit. Dit visioen, dat plaatsvond tijdens een
Pinksterfeest, is zeer bepalend geweest voor Joachims reflecties wat betreft het mysterie van de
Triniteit en zijn later daaruit voortvloeiende trinitarische geschiedbeschouwing. 26
In 1185 keert hij terug naar Corazzo. De daaropvolgende jaren is Joachim steeds meer
actief als exegeet en wordt hij parallel daaraan steeds ongelukkiger met zijn functie als abt.
Bovendien is Joachim steeds sterker van mening dat de huidige vormen van kloosterleven niet
meer toereikend zijn om het hoofd te bieden aan de dreigingen van het huidige ti jdsgewricht.
Wanneer hij zich kort na pasen 1186 te Petra Lata terugtrekt voor een periode van bezinning,
zorgt dat voor een toename van de spanning tussen de abt en zijn monniken. Uiteindelijk besluit
Joachim in 1188 ontheffing uit zijn abtspositie aan te vragen bij de paus. Clemens III verleent
hem de gevraagde ontheffing en zorgt er persoonlijk voor dat Corazzo onder supervisie van de
abdij van Fossanova volledig wordt opgenomen in de Cisterciënzer orde.
Joachim heeft vanaf dat moment zijn handen vrij. Ontstemd vanwege een te veel aan
bezoek en te weinig mogelijkheid tot concentratie verlaat hij Petra Lata en trekt zich nog verder
terug. Te Fiore, hoog en afgelegen op het Sila -plateau, sticht hij het klooster San Giovanni, waar
hij vanaf 1190 verblijft. Wat aard en doel van dit nieuwe klooster precies zijn geweest, is niet altijd
even duidelijk. Het lijkt erop dat Joachim een nieuwe kloostergemeenschap wilde stichten,
waarbij hij streefde naar een hogere en zuiverder vorm van monastiek leven dan hij tot dan toe in
Corazzo had aangetroffen. Over de precieze invulling hiervan is weinig bekend. Uit de
beschikbare gegevens valt af te leiden dat de monniken over het algemeen nauwkeurig volgens de
regels van de Cisterciënzer orde leefden. Aanwijzingen dat Joach im met zijn nieuwe klooster een
gemeenschap wilde stichten van viri spirituales (die in zijn optiek vóór de komst van de Antichrist
de kerk zouden bijstaan) zijn er niet.
Naarmate de tijd verstrijkt, stijgt Joachims reputatie als ziener en heilige. Hoewel hij zeer
geïsoleerd leeft, blijft hij toch sterk betrokken op wat er in zijn omgeving gebeurt. Zo wordt hij
begin 1191 door de Engelse koning Richard Leeuwenhart uitgenodigd voor een ontmoeting in
Messina. Richard is daar op dat moment, omdat hij vanwege het invallen van de winter zijn reis
naar het heilige land heeft moeten onderbreken. Joachim verklaart hem o.a. de betekenis van de
zevenkoppige draak uit Openbaring 12 en 17 en voorspelt hem dat Jeruzalem zeven jaar na de
inname door Saladin (die plaats h ad gevonden op 2 oktober 1187) weer in christelijke handen zal
zijn (dus vanaf 2 oktober 1194). Op Richards opmerking dat hij dan toch wat aan de vroege kant
is, antwoordt Joachim: ‘Uw komst is zeer noodzakelijk, omdat God aan u de overwinning van
zijn vijanden gegeven heeft, en uw naam verhoogd heeft boven alle heersers van de aarde’. 27
Een andere belangrijke ontmoeting vindt plaats voor de poorten van Napels. Hendrik VI
en zijn leger, van plan om het koninkrijk Sicilië binnen te vallen, liggen daar gevel d door een
epidemie. 28 Op basis van Ezechiël 26 profeteert Joachim dat Hendriks troepen door het oordeel
van God getroffen zijn, maar dat hij in de toekomst Sicilië zonder te hoeven vechten zal kunnen
innemen.
Overigens worden Joachims profetische uitinge n niet door iedereen op prijs gesteld. Met
name zijn kritische bejegening van de Cisterciënzer orde is nogal tegen het zere been van het
generaal kapittel, dat Joachim bovendien beschouwt als een schismaticus, die gewoon terug zou
Meer over Joachims exegetische methode in paragraaf 3.2.4.
Breder over de visioenen EUGÈNE HONÉE, ‘Joachim tegenover Augustinus. De verbeelding van de
heilsgeschiedenis bij Joachim van Fiore’, Tijdschrift voor theologie 38-4 (1998), 369-371 en 376-379. De in het recente
onderzoek opnieuw bediscussieerde vraag naar de historiciteit van deze visioenen en hun belang voor Joachims
intellectuele ontwikkeling bespreek ik hieronder (paragraaf 3.2.2, met name noot 40).
27 ‘Adventus tuus valde necessarius est, quia Dominus da bit tibi victoriam de inimicis suis, et exaltabit nomen tuum
super omnes principes terrae’. (Citaat uit het ooggetuigenverslag van de Engelse kroniekschrijver Roger Howden,
aangehaald bij MCGINN, Calabrian abbot, 27 noot 89).
28 Zie par. 2.2.1.
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moeten naar de plaats waar hij vandaan komt. De meest scherpe kritiek komt van Godfried van
Auxerre, voormalig secretaris van Bernard van Clairvaux, die Joachim in een preek neerzet als een
valse profeet van joodse afkomst, die zijn roem slechts te danken heeft aan het feit dat hi j een
cisterciënzer habijt draagt. 29
Naast kritiek is er ook blijvende erkenning. Joachim blijft de voortdurende bescherming
van de Hohenstaufenfamilie genieten, die hem ook regelmatig financiëel ondersteunt. Opvallend
genoeg leeft Joachim zowel met de pau s als met de keizer op goede voet. Het feit dat hij voor
beiden regelmatig als raadsman dient, biedt hiervoor weer een verklaring. Paus Celestinus III
erkent in 1196, een kleine zes jaar voor Joachims dood, de Joachimieten als nieuwe orde. Joachim
van Fiore overlijdt op 30 maart 1202 in de abdij van San Martino di Giove, de plek waar hij op
dat moment verbleef, vermoedelijk zo’n 67 jaar oud.
2.3.2 Joachims werken
Joachim van Fiore is een productief auteur geweest. Hoewel hij vele genres beoefende, zijn zi jn
hoofdwerken ten diepste de weerslag van exegetische arbeid. Zijn drie belangrijkste werken
behoren naar Joachims eigen zeggen als een trilogie te worden beschouwd. 30 Als eerste dient het
Liber de Concordia Novi ac Veteris Testamenti te worden genoemd. In de eerste vier boeken van dit
vijfdelige werk geeft Joachim uitgebreid rekenschap van zijn exegetische methode, terwijl het
vijfde boek een commentaar op de historische boeken van het Oude Testament bevat. Het
tweede deel van de trilogie is de Expositio in Apocalypsim, Joachims hoofdwerk. Een systematisch
opgezette theologische geschiedbeschouwing, gepresenteerd als een vers -voor-vers commentaar
op de Apocalyps. Het derde deel is het Psalterium decem chordarum: een driedelig werk, waarvan het
eerste deel handelt over het psalterfiguur, 31 het tweede over de mystieke betekenis van het getal
150 (het aantal bijbelse psalmen) en het derde over het zingen van psalmen. Ook moet in
verband met dit onderzoek nog een verloren gegaan werk genoemd worden: De unitate seu essentia
Trinitatis. In dit door het vierde Lateraans concilie in 1215 gewraakte werk kritiseert Joachim de
opvattingen van zijn oudere tijdgenoot Petrus Lombardus over de Triniteit.
Ten slotte verdient naast een aantal kleinere werken, waaronder een l evensbeschrijving
van Benedictus van Nursia en een werk over de zeven zegels uit het boek Openbaring, vooral het
Liber Figurarum de aandacht. Dit fascinerende werk bevat hele series met afbeeldingen aan de
hand waarvan Joachim zijn exegetische en systemati sche inzichten probeert te verhelderen.
Hoewel het op deze wijze gebruiken van afbeeldingen voor de middeleeuwen niet volstrekt uniek
is, zijn Joachims afbeeldingen inhoudelijk toch wel zeer diepzinnig en complex en bovendien van
een zeldzame schoonheid. 32 Lange tijd is dit Liber Figurarum door onderzoekers onvoldoende op
waarde geschat, en als voorwerp van onderzoek zelfs genegeerd. Dat is vreemd, aldus Marjorie
Reeves, want juist Joachims figurae zijn als ‘…a magnifying glass through which his chief concep ts

MCGINN, Calabrian abbot, 27.
Psalterium I, f. 227va: ‘…secundum quod tres sunt persone deitatis, in quibus fidei nostre pulchritudo consistit’. De
totstandkoming van Joachims werken is overigens zeer moeilijk te reconstrueren. Vaak werkte hij tegelijkertijd aan
meerdere werken, of voegde hij (zoals het geval is met Psalterium) verschillende traktaten met thematische
overeenkomst bij elkaar. De volgorde die Joachim hier noemt is dus veeleer een logische dan een chronologische.
31 De figuur van het psalter (een tien snarig, citerachtig muziekinstrument) gebruikt Joachim als hulpmiddel om zijn
inzichten aangaande het mysterie van de Triniteit te verhelderen (hierover meer in par. 3.2.2).
32 Vgl. G IAN LUCA POTESTÀ , ‘Geschichte als Ordnung in der Diagrammatik Joachims von Fiore’, in: ALEXANDER
PATSCHOVSKY (RED.), Die Bildwelt der Diagrammatik Joachims von Fiore, Ostfildern 2003, 115, over het gebruik van
figurae: ‘…eine Gewohnheit, die in der monastischen und theologischen Kultur des Mittelalters nicht so einzigartig
war, wie man in der Vergangenheit geglaubt hat’. Dat Joachim ook wat betreft de gebruikte beeldelementen in zijn
figurae vaak put uit een lange traditie wordt (aan de hand van vele fraaie afbeeldingen in kleur) aangetoond door
Patschovsky (ALEXANDER PATSCHOVSKY, ‘Die Trinitätsdiagramme Joachims von Fiore († 1202)’, in: IDEM, Bildwelt,
55-114). Onder Joachims tijdgenoten die op soortgelijke wijze met figurae omgaan moet bijvoorbeeld Hugo van St.
Victor worden genoemd (Vgl. INEKE VAN ’T SPIJKER, Fictions of the inner life - Religious literature and formation of the self in
the eleventh and twelfth centuries, Turnhout 2004, met name hoofdstuk 3).
29
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are seen with a lucidity often lacking in the involved disquisitions of his writings’. 33 Omdat het
bestuderen en analyseren van de afbeeldingen in het Liber Figurarum een fascinerende
aangelegenheid is en de afbeeldingen bovendien goed toegankelijk zijn, zal het Liber Figurarum in
deze scriptie bij het reconstrueren van Joachims opvattingen een belangrijke rol spelen. 34
2.3.3 – Joachim als theoloog
Welke plaats neemt Joachim in op het theologische spectrum van de twaalfde eeuw? Het
antwoord op deze vraag hangt onder andere samen met de vraag welke plaats men toekent aan de
twaalfde eeuw überhaupt. Lange tijd heeft men de twaalfde eeuw als de beschouwd als
‘aanloopfase’ naar de dertiende, de eeuw van de hoogscholastiek, waarmee dan het echte werk
begonnen zou zijn. Zodoende was men vaak niet in staat zich een beeld te vormen van het eigen
karakter van de twaalfde eeuw en bleven de ‘niet -scholastici’ vaak buiten het gezichtsveld. Hierin
is sinds de tweede helft van de vorige eeuw verandering gekomen. De twaal fde eeuw wordt mede
dankzij geleerden als Jean Leclercq en Henri de Lubac nu niet langer meer gezien als de eeuw van
de prescholastiek, maar veelmeer als de ‘…“Golden Age” of monastic theology’, waardoor haar
eigen aard en dynamiek - denk aan de bloei van de klooster- en kathedraalscholen - veel beter
voor het voetlicht kan komen. 35
De relatie tussen ‘scholastieke’ en ‘monastieke’ theologie is overigens een veel
bediscussieerde. Met McGinn ben ik van mening dat deze vormen van theologie beter niet al te
sterk tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld 36. Beide groepen ademden eenzelfde culturele en
religieuze wereld, raadpleegden elkaar en hadden volop wederzijds contact. Bovendien waren veel
scholastici monnik en waren er onder de monniken verschillenden die hun opleiding aan de
(Parijse) scholen hadden genoten. 37
Joachim, oorspronkelijk voorbestemd om ambtenaar te worden, lijkt in deze categorieën
niet zo gemakkelijk in te delen. Een opleiding aan een instituut heeft hij nooit gehad, een gedegen
kloosteropleiding evenmin. Het religieuze leven trad hij zoals we zagen op latere leeftijd binnen
en als theoloog is hij voornamelijk autodidact geweest. Valt Joachim daarom misschien onder te
brengen in de categorie ‘vernacular theology’, die McGinn naast ‘scholastiek’ en ‘monastiek’
onderscheidt? 38 Hoewel Joachim het feit dat hij geen theologische opleiding genoot met de
‘vernaculars’ deelt, blijkt dit toch niet het geval. ‘Vernacular theologians’ schrijven meestal in de
volkstaal 39, vaak over mystieke of moralistische on derwerpen. Hoewel ook Joachim deze
M. REEVES EN B. HIRSCH-REICH, The Figurae of Joachim of Fiore, Oxford 1972, vii.
Van het werk bestaat een fascimile -uitgave: L. TONDELLI, M. REEVES EN B. HIRSCH-REICH (red.), Il libro delle
Figure dell’abate Gioachino da Fiore , dl. 2, Società Editrice Internazionale, Turijn 1953, maar die was voor mij niet
toegankelijk. Wel toegankelijk was M. REEVES EN B. HIRSCH-REICH, The Figurae, waarin de belangrijkste afbeeldingen
in zwart-wit zijn afgedrukt. Een fotografische herdruk in kleur (manuscript Oxford, Corpus Christi College, ms.
255A) biedt: MARCO RAININI, Disegni dei tempi – Il ‘Liber Figurarum’ e la teologia figurativa di Gioacchino da Fiore, Rome
2006. Verder zijn in diverse publicaties reconstructies van de afbeeldingen opgenomen.
35 Bernard McGinn, ‘Ratio and Visio’, in: ROBERTO RUSCONI, (RED .), Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e
Innocenzo III. Atti del 5o Congresso internazionale di studi gioachimitij. San Giovanni in Fiore, 16-21 settembre 1999, Rome 2001,
28. Vgl. ook ANTONIE VOS, ‘Over christelijk geloof en Europa’, Kerk en Theologie 57 (2006), 292-314, met name 304308, C.C. DE BRUIN, Handboek der kerkgeschiedenis deel 2, den Haag 1965, 162v en EMERO STIEGMAN , ‘Bernard of
Clairvaux, William of St. Thierry, the Victorines ’, in: G.R. EVANS (ed.), The Medieval Theologians, Oxford 2001, 129vv.
36 MCGINN , ‘Ratio and Visio’, 30. Lerners spreken over een ‘…w ar between monastic contemplative spirituality and
systematic and dialectical theology…’ behoeft derhalve nuancering ( ROBERT LERNER, ‘Joachim and the Scholastics’,
in: RUSCONI, Gioacchino da Fiore, 251). Instructief én genuanceerd: STIEGMAN , ‘Bernard of Clairvaux, William of St.
Thierry, the Victorines’, 129v.
37 Denk aan bijvoorbeeld Anselmus: monnik en tegelijk ‘vader van de scholastiek’, en voor de tweede groep aan
mensen als Willem van St. Thierry en Otto van Freising.
38 MCGINN , ‘Ratio and Visio’, 28: ‘…that is, the attempt to express an intellectus fidei and experientia amoris in
vernacular languages by lay figures, especially women, who had not (or could not) have received standard theological
training’.
39 Wanneer men het schrijven in de volkstaal a ls beslissend criterium voor de vernaculars hanteert, kan Joachim er
sowieso niet bijhoren. Deze beweging kwam pas op na zijn dood. McGinn definieert deze groep echter meer
inhoudelijk, zodat in zijn optiek ook iemand Franciscus van Assissi eronder valt, h oewel hij in het Latijn schreef.
33
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onderwerpen niet vreemd zijn, behoren zij toch niet tot de thema’s die zijn voornaamste
aandacht hebben. Bovendien ontbreekt bij de meeste ‘vernaculars’ de grondige exegetische
werkwijze, die voor Joachim juist zo kenmerk end is.
Een scholasticus pur sang is hij evenmin. Zoals gezegd: een opleiding aan een van de scholae
heeft Joachim nooit gehad. En het scholastieke instrumentarium heeft hij zich, ver bij Parijs
vandaan in de bergen van Calabrië, nooit goed eigen gemaakt , al heeft hij er wel kennis van
genomen. Lombardus’ Sententiën moet hij (minstens voor een deel) gelezen hebben. Maar
Lombardus roept zodanig felle kritiek bij Joachim op, 40 dat deze hem voorgoed de naam van antischolasticus opgeleverd heeft. 41
Maar is Joachim dan niet meer dan een outsider en ontsnappen de grote thema’s aan zijn
aandacht? Hoewel Joachim inderdaad voor zijn tijd ongebruikelijke wegen gaat en een hele eigen
hermeneutische en theologische stijl ontwikkelt, lijkt het niet zinvol om hem in een isolement te
beschouwen. 42 Niet alleen zou dat zijn grote betrokkenheid op het kerkelijke en politieke leven
onrecht doen, maar het is bovendien onwaar dat Joachim zich volledig van het actuele debat
distantieert. Hij gaat weliswaar eigen wegen en legt eig en accenten, maar hij bezint zich met vele
tijdgenoten op de belangrijke vraag welke plaats de ratio in de theologie mag hebben. 43 Binnen dit
ruime theologische kader deelt hij zijn specifieke interesse voor het mysterie van de Triniteit (één
van zijn hoofdthema’s en het belangrijkste voorwerp van onderzoek in deze studie) eveneens met
velen. Datzelfde geldt voor zijn grote aandacht voor de (heils)geschiedenis. Ook dat komen we in
verschillende varianten bij diverse auteurs tegen. 44
Volgens McGinn doen we er het beste aan om Joachim te beschouwen als onderdeel van
de brede en gevarieerde stroom van monastieke theologen. Kenmerkend voor deze beweging
acht hij een sterke oriëntatie op de latijnse patres, waarin aandacht voor griekse theologen
voorzover zij in latijnse vertaling beschikbaar waren is inbegrepen, kennis van een beperkt aantal
contemporaine auteurs, en een zeer sterke nadruk op exegese, 45 -kenmerken die inderdaad voor
Joachim in ruime mate opgaan.
Vgl. hieronder, met name par. 3.2.1.
Joachim staat in zijn kritiek op Lombardus (en op de scholastieke denkers in het algemeen) niet alleen. Ook van
bijvoorbeeld Richard van St. Victor en Gerhoh van Reichersberg moet L ombardus het ontgelden. Lerner spreekt
over ‘…rural abbeys versus urban schools, introvert monks versus extravert clerics, praying and meditating versus
analyzing and teaching. (…) …all of them (= de monniken) identified the main problem as a poverty of sp irit that
was sterile, and could easily lead into error. For them such error came from pride, vain curiosity and “transgressing
the bounds set down by the Fathers” (Prov. 22,28)’ ( LERNER, ‘Joachim and the Scholastics’, 251v.), maar dit lijkt mij
sterk overdreven. McGinn is terecht opnieuw genuanceerder (vgl. noot 34): ‘There were, of course, famous
disagreements between monks and masters, such as the controversy between Bernard and Abelard, but there were
also quarrels among the monks, as well as among the masters. Bernard of Clairvaux was not an opponent of Scholasticism as
such, but rather of erring scholastics ’ (MCGINN, ‘Ratio and Visio’, 30, mijn cursivering). Zie ook HUGH FEISS, ‘Bernardus
Scholasticus’, in: SOMMERFELDT (RED.), Bernardus Magister, 358vv, die op basis van correspondentie tussen Bernard
en Hugo van St. Victor tot dezelfde conclusies komt.
42 MCGINN , ‘Ratio and Visio’, 29: ‘…too much talk about what some would call originality and others would judge
to be eccentricity, may prevent us from s eeing just how typical some of the Calabrian abbot’s main concerns were to
the theological world of the twelfth century, both the scholastic and the monastic’.
43 In zijn Dialogi de praescientia Dei et praedestinatione electorum, waarin ‘…the Calabrian was showing himself as a typical
twelfth-century theologian’ (Vgl. MCGINN, ‘Ratio and Visio’, met name 30-39, hier 33). Overigens is dit het enige
traktaat waarin Joachim blijk geeft van interesse in deze onderwerpen. Tegelijk legt hij bij de behandeling ervan
accenten die ook in zijn latere werk steeds terugkeren (bijv. nadruk op de praktische en morele implicaties - in dit
geval van de goddelijke voorkennis en de menselijke vrijheid - en een meer heilshistorische dan individuele
benadering van Rom. 8 en 9 - twee in dit kader veel bestudeerde hoofdstukken).
44 Vgl. M.D. CHENU , Nature, Man, and Society in the Twelfth Century – Essays on New Theological Perspectives in the Latin
West, Chicago 1968, die de hernieuwde aandacht voor geschiedenis bespreekt in zijn hoo fdstuk ‘A new awareness of
history’. Lettinck spitst zijn onderzoek toe op een groep Benedictijner monniken uit de eerste helft van de twaalfde
eeuw (NICO LETTINCK , Geschiedbeschouiwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw , Amsterdam
1983). Het verschil tussen Joachim en deze Benedictijnen is dat de laatsten in de eerste plaats kroniekschrijver zijn,
en pas in de tweede instantie hermeneut. Voor Joachim geldt precies het tegenovergestelde. Hij doet eigenlijk geen
zelfstandig historisch onderzoek, maar is wel doorlopend bezig om zijn tijd in het licht van de Schrift te duiden.
45 MCGINN , ‘Ratio and Visio’, 29.
40
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Joachims plaats op het twaalfde -eeuwse theologische spectrum moet dus gezocht worden in de
sfeer van de monastieke theologie. Maar hoe verhoudt Joachim zich tot zijn tijdgenoten en hoe
verhouden zij zich tot hem?
Zojuist werd al even gerefereerd aan de kritiek van Joachim op Lombardus 46 en kwam
Joachims houding tegenover scholastieke denkers al wat in beeld. 47 Auteurs met wie Joachim zich
verwant voelt, zijn wat de patres betreft vooral Augustinus en wat zijn tijdgenoten betreft in de
eerste plaats Bernardus van Clairvaux. In hem zag Joachim zijn grote voo rbeeld, niet in de laatste
plaats voor zijn rol als kloosterhervormer. Opvallend is ook zijn kennis van de relatief onbekende
Petrus Alphonsi. 48 Aan deze figuur ontleent Joachim een voor hem zeer belangrijk inzicht dat
hem verder helpt in het doordenken van het mysterie van de Triniteit. 49
Het aantal auteurs dat met Joachim in debat treedt, is beperkt. Tot enige tijd geleden ging
men ervan uit dat Joachims naam niet eerder dan rond 1230 (dus pas na zijn dood) in Parijse
geschriften voorkomt. Inmiddels is geb leken dat Petrus Cantor († 1197) Joachims naam laat
vallen in zijn exegese van het boek Exodus - overigens in afkeurende zin wat betreft Joachims
exegetische methode. 50 Maar daar blijft het dan ook bij.
Tot in de veertiger jaren van de dertiende eeuw blij ven Joachims geschriften vrij
onbekend. Ze zullen zijn gelezen in de kloosters die behoorden tot of sympathiseerden met
Joachims eigen nieuwe orde. Maar vanaf dat moment groeit het aantal mensen dat zich met zijn
geschriften bezighoudt sterk. Het lijdt gee n twijfel dat dit samenhangt met de opkomst van de
franciscaanse Joachieten. 51 Deze franciscanen laten zich sterk door Joachims toekomstvisie
inspireren en beroepen zich graag op hem als hun grote autoriteit. Al snel ontstaat in deze
kringen pseudo-joachitische literatuur, die door haar behoorlijk radicaal apocalyptische karakter al
snel de aandacht trekt van de gevestigde clerus. 52 Met name hun aandacht voor de door Joachim
voorspelde ecclesia spiritualis - in hun ogen (door Joachim overigens nooit zo bedoel d!53) een tijd
waarin de zichtbare kerk van ondergeschikt belang zou zijn en het Nieuwe Testament zijn
geldigheid zou verliezen - werd niet door iedereen even dankbaar verwelkomd.
Geconfronteerd met radicale figuren als Gerardo di Borgo San Donnino en hun
navolgers, zien niemand minder dan Thomas van Aquino en Bonaventura aanleiding om zich in
de werken van Joachim te gaan verdiepen. Dat resulteert in het geval van Thomas in een felle
aanval en een veroordeling van - ten diepste - Joachims exegetische meth ode, waar ook Petrus
Cantor zich al tegen keerde. Thomas kritiseert onder andere Joachims gedetailleerde
concordantiemethode, met behulp waarvan hij op grond van nauwkeurig aangewezen parallellen
tussen het Oude en het Nieuwe Testament uitspraken over de t oekomst meende te kunnen doen.
Thomas werpt tegen dat dit hooguit in algemene zin kan worden gedaan. Alle oudtestamentische
Hoewel voor Joachims eigen ontwikkeling van groot belang, betreft het hier postume kritiek. Wanneer Joachim de
handschoen tegen de Sententiën van Lombardus opneemt, is deze al enige decennia overleden.
47 Lerner over het gebruik van de term ‘scholastici’ in dit verband: ‘In case someone is wondering whether
“Scholasticism” is too vague and anachronistic a term to be app lied profitably to twelfth -century debates, it may be
pointed out that in his last work, the Tractatus super quatuor evangelia, Joachim actually used the terms “scholastic
doctrina” (scholastica doctrina), “scholastic knowledge” (scholastica scientia) and “scholastics” (scholastici) to mean pretty
much what we mean by these terms now (Lerner, ‘Joachim and the Scholastics’, 253). Verderop in dit artikel ligt hij
deze stelling uitgebreider toe.
48 Een Spaanse Jood, eigenlijk Moses Sephardi geheten. Geboren in 1062 te Aragon ging hij over tot het christelijk
geloof en werd hij gedoopt in 1106. Hij was schrijver, astronoom en arts, in die laatste hoedanigheid verbonden aan
het hof van koning Alfonso VI van Castilië. Aan deze vorst heeft hij de naam ontleend die hij na zijn bekering
aannam. Hij overleed in 1110.
49 Vgl. hieronder, par. 3.2.3.
50 LERNER, ‘Joachim and the Scholastics’, 256vv.
51 Dit in onderscheid van de Joachimieten of Fiorensers, de door Joachim zelf gestichte orde.
52 Vgl. PAUL ZAHNER, Die Fülle des Heils in der Endlichkeit der Geschichte - Bonaventuras Theologie als Antwort auf die
franziskanischen Joachiten, Werl, 1999, met name hoofdstuk 4.
53 DE BRUIN , Handboek, 158, spreekt over een ‘…anti -hiërarchische tendens (…) die haar [= Joachims werk]
oorspronkelijk vreemd was’.
46
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figuren vinden immers hun vervulling in de Christus van het Nieuwe Testament en dan is het niet
nodig te zoeken naar parallellen tus sen individuele personen en gebeurtenissen in beide
testamenten. 54 In Thomas’ Summa moeten Joachims opvattingen over de Triniteit het later ook
ontgelden.
Met dit laatste thema houdt ook Bonaventura zich bezig in zijn Commentarium in libros
Sententiarum. Hij schaart zich achter de kritiek die het vierde Lateraans concilie op Joachims
triniteitsleer had geuit. 55 Bonaventura signaleert scherp en zakelijk het verschil in benadering
tussen Lombardus en Joachim. Zijn oordeel valt echter uit ten gunste van de ee rste. Het
ontbreekt Joachim volgens Bonaventura aan conceptueel gereedschap om zijn Parijse
tegenstander op al zijn denkwegen goed te kunnen volgen. Zo lijkt Joachim bijvoorbeeld niet op
te merken dat Lombardus het begrip ‘res’ niet op univoke wijze gebrui kt. Dit misverstand leidt
ertoe dat Joachim Lombardus een quaterniteit in de schoenen schuift, terwijl deze dat nooit
bedoeld heeft te zeggen. De hele kwestie wordt volgens Zahner door Bonaventura uiteindelijk
teruggevoerd op het onbegrip van Joachim in he t volgen van de meester der Sententiën:
‘Bonaventura führt also den ganzen Angriff Joachims gegen Petrus Lombardus auf den
Unverstand des Florenser Abtes gegenüber den sauberen theologischen Differenzierungen des
Sentenzenmeisters zurück’. 56
2.3.4 - Ten slotte
De contouren van een opmerkelijk man beginnen zich voor onze ogen nu langzaam maar zeker
af te tekenen. We zien iemand met een opvallende carrière. Ooit begonnen als ambtenaar, eindigt
hij als stichter van een ‘eigen’ religieuze orde. We zien iemand d ie zeer betrokken is op zijn eigen
- woelige - tijd met al haar tegenstrijdige tendensen en die tegelijkertijd de sterke behoefte voelt
om zich ervan los te maken teneinde dit alles te kunnen duiden. We zien iemand die woont in de
Heilige Schrift, en deze tot in de kleinste details als verstaanssleutel wil gebruiken Een voor
Joachims tijd algemeen aanvaard uitgangspunt, dat door hem geradicaliseerd wordt. We zien
iemand die op het eerste gezicht iets van een outsider zoniet een outcast heeft, maar bij nader
inzien toch meer met zijn tijdgenoten gemeen heeft dan men op het eerste gezicht zou denken.
Genuanceerd lijkt men zich tegenover hem nauwelijks te kunnen opstellen. Men hoeft
zich slechts de meningen van bijna -tijdgenoten als Dante en Thomas in herinner ing te roepen om
de breedte van het spectrum aan beoordelingen enigszins aan te voelen. Voeg daaraan toe de last
die door de geschiedschrijving op Joachims rug gedrukt is (niet het minst als gevolg van zijn
veroordeling door Lateranum IV en de andere hierb oven beschreven ontwikkelingen na zijn
dood!) en het is niet vreemd dat veel recente onderzoekers de neiging voelen om het voor
Joachim op te nemen door duidelijk partij voor hem te kiezen. Noch verheerlijken, noch
verguizen, lijkt mij de enig juiste oplos sing. In het vervolg van dit onderzoek wil ik dan ook
zoveel mogelijk proberen Joachim te zien in de context van zijn tijd en hem te lezen via de
spiegel van zijn eigen werk. Dat lijkt me de meest begaanbare weg om enerzijds te voorkomen
dat we hem vroegtijdig annexeren 57 en anderzijds dat we hem vanwege historische beladenheid al
te snel op een zijspoor schuiven. Teveel nadruk op de ‘hot items’ ontneemt ons het zicht op
onderbelichte aspecten van Joachims oeuvre die wellicht van blijvende betekenis kunnen z ijn.

‘…non tamen oportet quod singula respondeant singulis’ (Thomas van Aquino, Scriptum super Libros Sententiarum
IV), zonder nauwkeurige vindplaats geciteerd in: McGinn, Calabrian abbot, 210.
55 Overigens is het onduidelijk of Bonav entura Joachim zelf gelezen heeft, of dat hij - zoals velen - het heeft moeten
doen met de conciliedocumenten van Lateranum IV (vgl. ZAHNER, Fülle des Heils, 110).
56 ZAHNER, Fülle des Heils, 111.
57 Zoals in het verleden veelvuldig gedaan is, tot en met de meest fantastische visies waarin Adolf Hitlers
millenniarisme op Joachim zou teruggaan (Eric Voegelin, Norman Cohn) en - aan de andere kant van het spectrum Joachim een Marx avant la lettre zou zijn (Ernst Bloch). Vgl. MCGINN, Calabrian Abbot, 2.
54
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3. Joachim van Fiore
Triniteitsleer en geschiedbeschouwing in context
Want uit het éne scheppingswoord
komt goddelijke gemeenschap voort,
de Zoon is uit het Licht ontstaan,
de Geest uit beiden uitgegaan. 1
3.1 – Inleiding
Hoewel Joachim zijn beroe mdheid voor een groot deel juist te danken heeft aan zijn
bijeenbrengen van Triniteit en geschiedenis, is het lang niet eenvoudig de samenhang tussen deze
beide thema’s te verhelderen. De ontstaansgeschiedenis van Joachims werken is zeer complex en
ook in het meest recente onderzoek nog regelmatig voorwerp van discussie. In navolging van het
nieuwere Joachimonderzoek kies ik in dit hoofdstuk voor een historische benadering, waarbij ik
mijn vertrekpunt neem in Joachims beschouwingen over de Triniteit. 2 Joachim doordenkt in zijn
vroegste periode het geheim van de Triniteit nog niet in relatie tot schepping en geschiedenis.
Wel zijn er afzonderlijke traktaten over beide thema’s bekend. Al in 1176 verschijnt zijn Genealogia
sanctorum antiquorum patrum, getuige de titel een ‘historisch’ werk. 3 Een ander vroeg werk,
vermoedelijk rond 1180 geschreven, is De unitate et essentia Trinitatis, een verloren gegaan traktaat
waarin Joachim de opvattingen van zijn oudere tijdgenoot Petrus Lombardus onder kritiek stelt. 4
In dit hoofdstuk bewandel ik in chronologische volgorde het spoor van Joachims trinitarische
publicaties. 5 Deze werkwijze moet het mogelijk maken in de eerste plaats een goed zicht te
krijgen op Joachims triniteitsleer, waar in dit onderzoek primair de aand acht naar uitgaat, en in de
tweede plaats te traceren wanneer en hoe Joachim Triniteit met geschiedenis verbindt, en
zodoende tot een hele nieuwe geschiedbeschouwing komt. 6
John Pecham († 1292), in: J.W. SCHULTE NORDHOLT , Een duif daalt neer - gedichten over de Heilige Geest , Amsterdam
1964, 30.
2 Het recente Joachimonderzoek heeft veel meer aandacht voor de ‘genese’ van Joachims gedachtegoed dan het
onderzoek van de 19 e en de eerste helft van de 20 e eeuw. Deze nieuwe benadering biedt vele perspectieven, juist ook
voor verheldering van de samenhang tussen verschillende partijen binnen Joachims oeuvre. Vgl. EUGÈNE HONÉE,
‘De toekomst van de christenheid’, in: T. CLEMENS, W. OTTEN, EN G. ROUWHORST (RED.) Het einde nabij?
Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het Christendom, Nijmegen 1999, 141 noot 12.
3 Zie voor de tekst van dit werk o.a. GIAN LUCA POTESTÀ , ‘Die “Genealogia”. Ein frühes Werk Joachims v on Fiore
und die Anfänge seines Geschichtsbildes’, Deutsches Archiv für die Erforschung des Mittelalters 56 (2000), 55-101. Voor de
datering zie STEPHEN WESSLEY, ‘A new writing of Joachim of Fiore. Preliminary Observations’, Florensia 7 (1993),
39-58.
4 Zie voor opmerkingen over de datering van De unitate HONÉE, ‘Joachim of Fiore: His early conception of the Holy
Trinity. Three Trinitarian figurae of the Calabrian Abbot reconsidereed’, Ephemerides Theologicae Lovanienses 82-1
(2006), met name 105 en 118 (me t verwijzingen naar andere literatuur). Overigens is niet iedere specialist overtuigd
van het feit dat De unitate überhaupt heeft bestaan. In zijn recente biografie Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da
Fiore, Rome 2004, stelt GIAN LUCA POTESTÀ dat De unitate als afzonderlijk traktaat nooit bestaan heeft. Door Honée
wordt deze stelling mijns inziens overtuigend bestreden ( EUGÈNE HONÉE, ‘Joachim of Fiore: The development of
his life and the genesis of his works and doctrines. About the merits of Gi an Luca Potestà’s new biography’, Church
History and Religious Culture 87-1 (2007), 47-74, met name 67-74). Ik volg Honée’s voorstel omdat daarin in
tegenstelling tot dat van Potestà veel meer puzzelstukjes op hun plek vallen: De unitate heeft bestaan als vroeg,
afzonderlijk traktaat over de Triniteit, en we hebben er -weliswaar via een omweg- nog steeds toegang toe. Zie
paragraaf 3.2 voor verdere uitwerking van deze stelling.
5 Mijn plan van aanpak vertoont structurele overeenkomsten met die van HONÉE in zijn ‘Holy Trinity’. Weliswaar
volg ik hem voor wat betreft de grote lijn, maar verder werk ik met een andere probleemstelling, ga ik verder door op
de door hem ingeslagen weg en leg ik mijn eigen accenten.
6 De andere mogelijke route, nl. een benaderin g vanuit Joachims geschiedbeschouwing kiest bijv. POTESTÀ . Zie
daarvoor zijn ‘Geschichte als Ordnung in der Diagrammatik Joachims von Fiore’ in: ALEXANDER PATSCHOVSKY
(RED.), Die Bildwelt der Diagramma Joachims von Fiore, Ostfildern 2003, 115-145. Meer dan een verschil in
‘aanvliegroute’ betreft dit overigens niet. Vroeg of laat kruisen beide thema’s elkaar in Joachims werk.
1
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3.2 – Joachims triniteitsleer
Hoewel Joachims vroegste beschouwing over de Tri niteit dus helaas verloren is gegaan, hebben
we, zo stelde ik, toch nog steeds toegang tot de inhoud ervan. Deze toegang is ten minste
tweeledig en loopt in de eerste plaats via de decreten van het Vierde Lateraans Concilie van 1215.
Op dit concilie werden de trinitarische opvattingen van Joachim veroordeeld, ten gunste van zijn
opponent Lombardus. De weerslag van deze veroordeling is terug te vinden in het decreet
Damnamus.7 Uit dit decreet zijn de oorspronkelijke opvattingen van Joachim (ervan uitgaande d at
zij door zijn ‘tegenstanders’ correct zijn weergegeven) behoorlijk te reconstrueren. De tweede
toegang tot het verloren werk bieden enkele wel overgeleverde werken van Joachim. Naast
aanhalingen in De vita sancta Benedicti et de officio divino secundum eius doctrinam en in Psalterium decem
chordarum wijs ik hier vooral op Joachims Liber Figurarum. Dit bekende afbeeldingenboek, waarin
Joachim aan het einde van zijn carrière zijn belangrijkste inzichten met behulp van afbeeldingen
nog eens samenvatte, bev at namelijk een serie afbeeldingen die niet te herleiden is tot bestaand
werk van Joachim, wat met alle andere afbeeldingen in het boek wel het geval is. Precies deze niet
te herleiden serie gaat over ‘orthodoxe’ en ‘heterodoxe’ opvattingen met betrekking tot de
Triniteit. De ‘orthodoxe’ opvatting wordt door Joachim fides catholica genoemd, en de heterodoxe
perfidia, wat zonder twijfel op Petrus Lombardus slaat. 8 Vrij algemeen wordt inmiddels in
navolging van Marjorie Reeves aangenomen dat deze serie oorspr onkelijk in het verloren gegane
traktaat De Unitate et Essentia Trinitatis moet hebben gestaan. 9
In deze paragraaf probeer ik Joachims opvattingen over de Triniteit te reconstrueren.
Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar de figuren. Meestal die uit het Liber figurarum, maar soms
ook afkomstig uit ander werk. De relatie tussen de figuren en de bijbehorende teksten is bij
Joachim namelijk zeer nauw. De figuren dienen ter ondersteuning van de teksten, en omgekeerd.
Om met Reeves te spreken: ‘In presenting J oachim’s views on the Trinity we are on safest ground
when following the Figures’. 10
3.2.1 Joachims ‘Figurae contra Petrum Lombardum’
Joachims zogenaamde ‘anti -Lombardusfiguren’ behoren tot de eenvoudigste, maar daarmee niet
het minst omstreden figuren ui t zijn Liber Figurarum. Verschillende Joachimkenners hebben zich
over deze figuren gebogen, en het valt op dat met name over de status van de figuren veel te
doen is (geweest). Voor de één behoren de figuren juist vanwege hun eenvoud tot het summum
dat Joachim wat betreft de Triniteit heeft willen uitdrukken, terwijl de ander ze juist als
protofiguren beschouwt, die aan de basis stonden van alles wat Joachim later heeft willen
Naar de beginwoorden: ‘Damnamus ergo et reprobamus’. Zie voor de Latijnse tekst met een Duitse vertaling H.
DENZINGER EN P. HÜNERMAN (RED.), Symbolorum et definitionum – Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen
Lehrentscheidungen, Freiburg 2001, nr. 803-808.
8 Zie voor de onderbouwing van deze veronderstelling hieronder, noot 12.
9 ‘Among the textual figures there was almos t certainly a set belonging to the condemned tract De Unitate et Essentia
Trinitatis, written against Peter Lombard and now lost. The ground for presuming this is that such a set is found in
the Dresden manuscript of the Liber Figurarum and that, since all figures in the Liber Figurarum are based either on
textual figures or passages from Joachim’s works, this group must, in the absence of any other source, be traced back
to the lost work’ (REEVES EN HIRSCH-REICH, Figurae, 73). Interessant is ook de observa tie van Reeves dat de ‘anti Lombardusfiguren’ slechts in één van de drie overgebleven exemplaren van het Liber Figurarum overgeleverd zijn
(nl. dat wat in Dresden bewaard wordt), terwijl uit het exemplaar dat in Oxford ligt enkele bladzijden verwijderd zij n:
‘…it appears highly probable that it contained the missing set of figures contra Petrum Lombardum’ (IDEM, 104). Vrijwel
zeker zijn deze pagina’s na Joachims veroordeling in 1215 uit het boek gehaald.
10 REEVES EN HIRSCH -REICH, Figurae, 221. Vgl. ook POTESTÀ , ‘Geschichte als Ordnung’, in: PATSCHOVSKY (RED .),
Bildwelt, 115v.: ‘Die Beziehung seiner schriftlich ausgeführten Konzepte zu den Diagrammen ist in seinen Werken
sehr eng. Manchmal scheinen die Diagramme den schriftlich ausgeführten Konzepten voranzu gehen und so das
Denken zu beflügeln (...)’. Hij waarschuwt echter: ‚Die bestehenden Editionen geben nicht immer ein klares Bild der
Diagramme Joachims (...) Angesichts des unbefriedigenden Forschungsstands gilt es zu unterstreichen, daß sowohl
die Text- wie auch die Bildelemente in bleichem Maße zum Verständnis der diagrammatischen Aussage
berücksichtigt und untersucht werden müssen. Denn das Verständnis der Textanteile befördert das Verständnis der
Bildelemente der Diagramme und umgekehrt’.
7
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zeggen.11 Maar laten we voorafgaand aan de interpretatie de figuren eerst eens wat nauwkeuriger
bekijken.
Zoals goed te zien is in de afgebeelde reconstructie bestaan de anti -Lombardusfiguren uit
vier elementen. In de eerste en de laatste figuur domineert een cirkelachtig beeld, terwijl de
middelste twee bestaan uit verschillende lijn en. Daarnaast komen we de nodige bijschriften tegen.
Volgen we de figuur van boven naar beneden en bekijken we de bijschriften aan de linkerzijde,
dan begint er al wat samenhang te ontstaan. De bovenste figuur moet het ‘fides catholica’ (lees:
Joachims eigen opvatting) weergeven, de andere drie figuren vertegenwoordigen verschillende
posities waartegen Joachim zich lijkt te keren.
Wat betreft de twee middelste figuren is dat wel duidelijk. Met naam en toenaam worden
de ze aangeduid: Sabellius en Arius, de twee vroegkerkelijke ketters die model staan voor de
posities die hun naam dragen, Sabellianisme en Arianisme. De perfidia Sabellii geeft Joachim weer
met één lange, ononderbroken lijn. Zijn punt is duidelijk. Door Sabellius wordt de Triniteit
ontkend: ‘Pater et Filius et Spiritus sanctus est una persona’. Men zou volgens Sabellius hooguit
moeten spreken van drie wijzen (modi) waarop God zich presenteert (modalisme).
Illustratie 1a: de anti-Lombardusfiguren (origineel)

Waar Sabellius de drieheid in God ontkent, lijkt Arius in de ogen van Joachim de eenheid
(of ten minste de gelijkwaardigheid) van de drie personen te ontkennen. Vandaar dat Joachim
Arius’ perfidia weergeeft door middel van drie lijnen van ongelijke lengte. De toelichtende tekst
aan de rechterzijde van de afbeelding geeft daarover uitsluitsel. De langste lijn staat voor de
Vader (‘Pater est maior’), de middelste lijn voor de Zoon (‘Filius est minor’) en de kortste lijn
Het oudere Joachimonderzoek dateert de anti -Lombardusfiguren laat, en beschouwt ze derhalve als een sluitstuk,
nieuwer onderzoek heeft anders uitgewezen (zie noot 2 en 3) . Hoewel ik aan Reeves en Hirsch -Reich veel gegevens
over de anti-Lombardusfiguren ontleen, staan wat betreft de datering ook zij op het verouderde standpunt en volg ik
hen op dit punt dus niet (vgl. REEVES EN HIRSCH-REICH, Figurae, 222).
11
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voor de Heilige Geest (‘Spiritus sanctus es t minimus’). Opvallend is dat Joachim aan elk van de
drie personen ook nog een (edel)metaal verbindt: respectievelijk goud, zilver en ijzer. Waarom hij
dat doet is niet bekend. Nergens anders in zijn werk komt deze analogie voor. 12
Dat brengt ons bij de l aatste perfidia, voor Joachim kennelijk van eenzelfde laakbaar
gehalte als de voorgaande twee. Wonderlijk genoeg ontbreekt hier de naam van de persoon wiens
opvattingen onder kritiek worden gesteld. In de kantlijn vinden we slechts het woord perfidia.
Tondelli sprak al bij zijn eerste uitgave van het Liber het vermoeden uit hier sprake zou zijn van
een menselijke ingreep, een vermoeden dat later door Marjorie Reeves kon worden bevestigd: uit
de beide andere overgebleven handschriften van het Liber werd niet slechts de naam van
Lombardus verwijderd, maar de complete figuur. Beide ingrepen kunnen worden begrepen tegen
de achtergrond van Lateranum IV. Joachims opvattingen werden daar veroordeeld ten gunste
van die van Lombardus, zodat het voor hen die Joachims geschriften bewaarden niet langer
passend was om de orthodox verklaarde positie in een kwaad daglicht te stellen. 13 Uit de
begeleidende tekst aan de rechterzijde van het laatste figuur kunnen we echter opmaken dat hier
wel degelijk de positie van Lombardus bedoeld is. Hierover straks meer.
Illustratie 1b: de anti-Lombardusfiguren (reconstructie)

Elk afzonderlijk is water en
tegelijk
zijn de drie één water.
Drie zijn het die getuigen op de
aarde: Geest, water en bloed.
Deze drie zijn één.
Verspreide lucht is lucht, lucht
ingedikt tot nevel is lucht, lucht
bewogen door de wind is lucht: elk
afzonderlijk is lucht, en tegelijk
zijn de drie één lucht.
Het ander is in het één, en toch
zijn ze drie.
Drie zijn het qua naam en toch
zijn ze één natuur, en een
scheiding
is niet toegestaan.
Vader en Zoon en Heilige Geest
is één persoon.
Vader is groter, Vader is goud.
Zoon is kleiner, Zoon is zilver.
Heilige Geest is het kleinst,
Heilige
Geest is ijzer.
De essentie is een hoogste realiteit,
die de drie Personen
gemeenschappelijk hebben. Noch
ongeboren, noch geboren, noch
voortkomend.

12
13

REEVES EN HIRSCH-REICH, Figurae, 214.
HONÉE, ‘Holy Trinity’, 107v.
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Eerst terug naar de figuren zelf. Wat stellen de eerste en de laatste figuur precies voor?
Ook hier moet het bijschrift ons eerst op het goede spoor ze tten. Dat spreekt over ‘aqua’. De
figuur lijkt dus een soort bron te zijn, waar water uitvloeit. De uitgaande stromen staan voor
respectievelijk Vader, Zoon en Heilige Geest, het cirkelvormige gedeelte symboliseert hun
eenheid.
Er blijken kleine verschillen tussen de bovenste en de onderste figuur te zijn. Het woord
‘Pater’ ontbreekt bijvoorbeeld in de onderste cirkel, terwijl het in de bovenste wel vermeld staat.
Daarnaast verschilt de weergave van de drie uitgaande stromen. In de bovenste figuur zijn dat er
welbeschouwd twee, waarbij één van beide zich al snel vertakt en je alsnog op drie uitkomt. Ten
slotte valt op dat de onderste cirkel gesloten is, terwijl de bovenste open is op de plek waar de
stromen aan de bron ontspringen.
Volgen we het bovenste, toch wat aforistische bijschrift, dan zien we dat Joachim verwijst
naar de eerste Johannesbrief: Drie zijn het die getuigen op de aarde: Geest, water en bloed. Deze
drie zijn één (1 Joh. 5,7-8). Het ligt voor de hand aan te nemen dat Joachim aan deze tekst het
symbool van het water ontleend heeft. Behalve over water, wordt er in het bijschrift ook over
lucht gesproken. En de kern van het betoog is duidelijk: lucht, in welke vorm dan ook, blijft
lucht. ‘…simul tria unus aër’. Eén en drie tegelijk. Dit myster ie probeert Joachim telkens duidelijk
te maken. ‘Alius est in aliis, et tamen tria sunt. Tria sunt in vocabulis et tamen unum sunt nature
et separationem non admittunt’, stelt hij concluderend. Uit de laatste zin blijkt duidelijk waar het
Joachim om te doen is: ‘…separationem non admittunt’. De drie goddelijke Personen zijn één in
hun natuur, en het is niet toegestaan hier een scheiding aan te brengen. Hier lijkt het verschil van
mening met Lombardus iets op te lichten. Zou deze iets dergelijks wel hebben w illen proberen?
Joachim stelt in deze figuur in ieder geval vast dat de éénheid van natuur bestaat in de drieheid
van personen, en daarvan op geen enkele manier is te scheiden. In zijn fides katholica-figuur kan
het water tussen de bron en de stromen dan o ok vrij heen en weer gaan.
Dat is niet het geval in de onderste figuur. In de perfidia-figuur is de cirkel gesloten.
Bovendien ontbreekt zoals gezegd het woord ‘Pater’ in de cirkel, en is er sprake van drie
afzonderlijke uitvloeiende stromen. Voor Joach im kennelijk genoeg reden om deze ketterij gelijk
te schakelen aan die van Arius en Sabellius.
Het bewijs dat we hier inderdaad met een weergave van de positie van Petrus Lombardus
te doen hebben, wordt geleverd door het conciliedecreet Damnamus. Verschillende delen van de
bijschriften bij de anti-Lombardusfiguren komen namelijk ook voor in de tekst van het
conciliedocument. 14 Dat rechtvaardigt de conclusie dat zowel het conciliedocument als de figuren
uit het Liber terug te herleiden zijn tot het verloren gegane werk De Unitate seu Essentia Trinitatis,
dat volgens het concilie gericht was tegen Petrus Lombardus.
Het lijkt niet toevallig dat Joachim juist deze op Lombardus teruggaande zin naast de
figuur plaatst die diens positie moet weergeven. Het doet in elk geval vermoeden dat hierin een
kernbezwaar tegen de positie van Lombardus verborgen zit.
Wanneer we de tekst van het conciliedocument wat nauwkeuriger volgen, blijkt dit
inderdaad het geval te zijn. Precies de zin die door Joachim naast de perfidia (Petri)-figuur wordt
geplaatst, wordt door het conciliedocument gezien als bron van irritatie: ‘Hij noemt hem ketter en
waanzinnig, omdat hij in zijn Sententiën zegt: “Vader, Zoon en Heilige Geest is één hoogste
werkelijkheid, en deze is niet voortbrenge nd, noch voortgebracht, noch voortkomend.”’ 15
Het bijschrift bij de perfidia (Petri)-figuur komt weliswaar niet letterlijk in het conciliedocument voor, maar het
document citeert wel (zij het op vrije wijze) een uitspraak van Lombardus die aan het desbetreffende bijschrift ten
grondslag moet hebben gelegen: ‘Quoniam quaedam summa res est Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, et illa non est
generans, neque genita, neque procedens ’ (DENZINGER EN HÜNERMAN , Symbolorum, 803; mijn cursivering). Verderop wordt
als onderdeel van de weergave van de bewijsvoering van Joachims eigen positie de tek st geciteerd die naast het fides
catholica-figuur te vinden is: ‘…tres sunt, qui testimonium dant in terra: Spiritus, aqua et sanguis: et hi tres unum sunt’
(IDEM).
15 IDEM : ‘…appellans ipsum haereticum et insanum pro eo, quod in suis dixit Sententiis: “Quoniam quaedam summa
res est Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, et illa non est generans, neque genita, neque procedens”’.
14
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Joachim oordeelt op grond hiervan dat Lombardus een quaterniteit leert: ‘Op grond daarvan stelt
hij (Joachim), dat hij (Lombardus) niet zozeer een drievuldigheid, maar een viervuldigheid
toeschrijft aan God, nam elijk drie Personen en hun gemeenschappelijke wezen als het ware als
vierde’. 16
Gewapend met deze gegevens kunnen we nu terugkeren naar de figuren in het Liber.
Inmiddels is duidelijk waarom Joachim de perfidia van Arius en Sabellius in deze figuur heeft
opgenomen. Wanneer het namelijk zo is dat Lombardus een quaterniteit leert, loochent hij
derhalve de Triniteit, en past hij prima in het gezelschap van ketters waar Joachim hem een plaats
in geeft. Ook is nu duidelijk waarom Joachim de cirkel in de onderst e waterbron gesloten
weergeeft. Op deze manier toont hij aan dat in zijn ogen Lombardus het gemeenschappelijke
wezen, waarin Vader, Zoon en Heilige Geest delen, als een aparte entiteit beschouwt. Dit
verklaart ook het ontbreken van het woord ‘Pater’ in de onderste bron. Het ‘quaedam summa res’
is immers niet voortbrengend!
Achteraf moeten we concluderen dat Joachims interpretatie van Lombardus op een
misvatting berust. Deze heeft nooit de bedoeling gehad de ‘essentia’ te scheiden van de
personen. 17 Maar hoewel berustend op een verkeerde interpretatie, brengen Joachims bezwaren
tegen Lombardus ons wel dicht bij zijn eigen anliegen, zoals hij dat weergeeft in de fides catholicafiguur. Opnieuw eerst het conciliedecreet.
‘…hij verklaart duidelijk, dat er gee n werkelijkheid is die Vader, Zoon en Heilige Geest
is, noch een wezen, noch een substantie noch een natuur; toch erkent hij dat Vader, Zoon en
Heilige Geest één wezen, één substantie en één natuur zijn. Hij erkent echter dat een dergelijke
eenheid geen ware en eigenlijke, maar als het ware een collectieve en in de analogie gegronde
[eenheid] is, zoals vele mensen één volk genoemd worden en vele gelovigen één Kerk…’ 18 In dit
citaat treffen we allereerst het inmiddels bekende bezwaar tegen Lombardus aan: de e enheid van
de drie goddelijke Personen beslist niet als aparte essentie worden aangemerkt. Vervolgens
krijgen we iets te zien van het alternatief dat Joachim zelf kennelijk voor ogen staat. De
goddelijke eenheid moet verstaan worden ‘…quasi collectivam et similitudinariam’.
Iets verderop laat het conciliedocument nog iets meer van Joachims argumentatie
oplichten: ‘De Christengelovigen zijn namelijk niet, zoals hij zegt, ‘één’, dat wil zeggen ‘één
werkelijkheid (una res), die aan allen gemeenschappelijk is , maar op dusdanige wijze zijn zij één,
dat wil zeggen: één Kerk; vanwege de eenheid van het katholieke geloof en uiteindelijk één Rijk,
vanwege de vereniging [in] onoplosbare liefde, zoals men in de canonieke brief van de apostel
Johannes leest: Want “dri e zijn er die getuigen in de hemel, de Vader en de zoon en de Heilige
Geest en deze drie zijn één”…’ 19 Joachim haakt hier aan bij twee teksten uit Johannes 17, die hij
even tevoren als bewijsplaats heeft opgevoerd: ‘ Ik wil, Vader, dat zij één zijn in ons, z oals ook wij
één zijn, opdat zij volmaakt zijn in één’ .20 Joachim is dus duidelijk bezig om met behulp van de
analogie het mysterie van de Triniteit onder woorden te brengen.
Het concilie tekent vervolgens echter aan dat Joachim hier een wat we nu zouden noemen
category mistake maakt: ‘Wanneer inderdaad de Waarheid voor zijn gelovigen bidt tot de Vader, en
IDEM : ‘Unde asserit, quod ille non tam Trinitatem, quam quaternitatem astruebat in Deo, videlicet tres personas,
et illam communem essentiam quasi quartam’
17 Vgl. M. COLISH , Peter Lombard, Leiden 1994, vol. 1, 246.
18 DENZINGER EN HÜNERMAN , Symbolorum, 803 : ‘…manifeste protestans, quod nulla res est, quae sit Pater et Filius
et Spiritus Sanctus; nec est essentia, nec substantia, nec natura: quamvis concedat, quod Pater et FIlius et Spiritus
Sanctus sunt una essentia, una substantia unaque natura. Verum unitatem huiusmodi non veram et propriam, sed
quasi collectivam et similitudinariam esse fatetur, quemadmodum dicuntur multi homi nis unus populus, et multi
fideles una Ecclesia...’
19 IDEM : ‘Non enim, ut ait, fideles Christi sunt unum, id est quaedam una res, quae communis sit omnibus, sed hoc
modo sunt unum, id est una Ecclesia, propter catholicae fidei unitatem, et tandem unum re gnum, propter unionem
indissolubilis caritatis ( ?) quemadmodum in canonica Ioannis Apostoli epistola legitur: Quia ‘tres sunt, qui
testimonium dant in caelo, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus : et hi tres unum sunt’...’.
20 IDEM : ‘Volo, Pater, ut sint unum in nobis, sicut et nos unum sumus, ut sint consummati in unum’ (frasen uit Joh.
17,21-24, kennelijk door Joachim samengevoegd).
16
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zegt: “Ik wil, dat zij één zijn in ons, zoals wij ook één zijn”, wordt weliswaar de uitdrukking ‘één’
voor de gelovigen gebruikt, waaronder de liefdesee nheid in de genade verstaan wordt; voor de
goddelijke Personen echter wordt daarmee de eenheid van identiteit in natuur bedoeld’. 21
Al zijn inspanningen ten spijt, is het concilie niet overtuigd geraakt van de orthodoxie van
Joachims visie, en heeft zij di e verworpen ten gunste van de positie van Lombardus. De hele
discussie geeft ons echter wel een scherper zicht op wat Joachim in zijn fides catholica-figuur heeft
willen uitdrukken. Tegen geen prijs wil Joachim de indruk wekken dat de goddelijke eenheid
buiten de drie goddelijke Personen zou bestaan. Daarom is de cirkel open, en kan het water vrij
tussen de bron en de stromen heen weer gaan. Door het woord ‘pater’ te noteren in de cirkel,
schaart Joachim zich in een lange traditie van trinitarisch spreken, waarin de Vader beschouwd
wordt als fons Trinitatis. 22 Door de bovenste stroom als het ware vertakt aan de bron te laten
ontspringen, heeft Joachim volgens Honée het verschil in voortkomst van Zoon (essentia genita)
en Heilige Geest (essentia procedens) wil len uitdrukken. 23 De bijschriften bevatten zoals we
zagen naast verwijzingen naar water ook verwijzingen naar lucht, dat (net als water) in welke
vorm dan ook, lucht blijft. ‘The comparison with these two elements of nature (water and air) is
made because they leave no room for anything ‘outside’ the Three Persons: they are that element
in its various forms’. 24
Zo vormt het fides catholica in woord en beeld het tegendeel van de perfidia (Petri). Door
Joachim opgesteld ‘…intended to express that the divine es sence certainly may be called
“ingenita, genita et procedens”’ 25
Nu we de Figurae contra Petrum Lombardum en het ‘bijbehorende’ conciliedocument wat
nader hebben verkend, wil ik deze paragraaf besluiten met enkele voorlopige conclusies. 26





De aanleiding tot Joachims publicaties over de Triniteit is een controverse. Het lezen van
Lombardus’ Sententiën moet bij Joachim op een goed moment tot een zo grote irritatie hebben
geleid dat hij niet anders kon dan in de pen klimmen om Lombardus’ opvattingen in het
openbaar ter discussie te stellen. Waar en wanneer die irritatie is opgekomen, en of Joachim
ook over andere zaken met Lombardus van mening verschilde weten we niet.
Het genre waarin Joachim over de Triniteit begint te schrijven, is daarom dan ook een
strijdschrift. Niet voor niets spreekt Damnamus over een ‘libellus’. 27
Ook de thematiek van het libellum zal mede door de context bepaald zijn. Uitgedaagd als hij
zich voelde door Lombardus, houdt Joachim zich in dit geschrift bezig met wat wij zouden
noemen de ‘immanente’ Triniteit. 28 De verbinding met de geschiedenis (waardoor hij vooral
bekendheid geniet) is in ieder geval op dit moment nog helemaal buiten beeld is.

DENZINGER EN HÜNERMAN, Symbolorum, 806 : ‘Cum vero Veritas pro fidelibus suis orat ad Patrem: ‘Volo’
inquiens, ‘ut ipsi sint unum in nobis, sicut et nos unum sumus’ (Io 17,22) : hoc nomen ‘unum’ pro fidelibus quidem
accipitur, ut intelligatur unio caritatis in gratia, pro personis vero divinis, ut attendatur identitatis unitas in natura...’.
22 REEVES EN HIRSCH -REICH, Figurae, 215, verwijzen daarbij o.a. naar Anselmus van Canterbury (in zijn De processione
Spiritus Sancti, PL clviii, col. 310 seq.): ‘We may also point to a well -known simile regarding the Father and the Son
which brings out the relations of the two Persons mo st appropriately: they are fons and rivulus, which are of the same
nature, being one aqua’.
23 Vgl. HONÉE , ‘Holy Trinity’, 117, die in een discussie met Harold Lee aantoont dat laatstgenoemde veel teveel
gegevens aan dit detail wil ontlenen.
24 REEVES EN HIRSCH-REICH, Figurae, 216.
25 HONÉE , ‘Holy Trinity’, 116.
26 Om Joachims triniteitsleer zo helder mogelijk in beeld te krijgen, sluit ik iedere paragraaf op uniforme wijze af
door mij af te vragen wat hier duidelijk wordt wat betreft a. aanleiding tot schri jven, b. genre, c. thematiek, d.
inhoudelijke positie en e. theologische methode. Om storende herhalingen te voorkomen kan het zijn dat ik soms
één of enkele aspecten weglaat wanneer daar op dat moment weinig nieuws over te melden is.
27 DENZINGER EN HÜNERMAN , Symbolorum, 803: ‘Damnamus ergo et reprobamus libellum seu tractatum…’ (mijn
cursivering).
28 ERNSTPETER MAURER, Der lebendige Gott - Texte zur Trinitätslehre, Gütersloh 1999, 158: ‘Immanente’ Triniteit staat
vaak tegenover ‘economische’ Triniteit. Laa tstgenoemde term (Gr. oikonomia, Lat. dispensatio) wordt in de
21
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Hoewel het een gelegenheidsgeschrift is waarin Joachim zijn vroegste reflecties met
betrekking tot de Triniteit ontvouwt, is er toch ook in positieve zin al wel het een en ander te
zeggen over de inhoudelijke positie die Joachim voorstaat. Lombardus zet met zijn gebruik van
de wijsgerige term ‘essentia’ de goddelijke eenheid voorop. Deze term fungee rt voor hem als
sleutelwoord. 29 Joachim spreekt, zo zagen we, liever over een collectieve eenheid. Het is
daarbij wel van belang dat we Joachim goed begrijpen. Uit het gebruik van de term unitas
collectiva zou je kunnen concluderen dat Joachim de goddelijke eenheid slechts als optelsom
verstaat, een eenheid bij wijze van spreken, en zo niet ver meer van een tritheïsme verwijderd is.
Dat is allerminst zijn bedoeling. De door hem op andere plaatsen in zijn werk gebruikte
analogieën uit de schepping en de heils geschiedenis dienen duidelijk te maken dat we bij ons
spreken over God moeten oppassen de eenheid van de drie personen zó sterk te
benadrukken dat we gaan denken aan één essentia in het enkelvoud. 30 De eenheid van de
goddelijke personen wordt door Joachim e chter op geen enkele wijze losgelaten. Wel is zijn
benadering heel anders, zoals het volgende citaat uit zijn Psalterium mooi laat zien: ‘En daarom
moeten we zeggen dat de drie één zijn, één stubstantie zijn, één God, zoals – om een
voorbeeld te noemen dat niet gelijk maar ongelijk is, de stam van Juda en de stam van
Benjamin en de stam van Levi, die bleven bij de zonen van David en de tempel van de Heer,
één enkel volk genoemd worden. Wanneer ik ‘één volk’ zeg, wijs ik immers niet een vierde realiteit
aan, maar zeg dat de eenheid is gelegen in die stammen en wel daarom, omdat zij niet uiteen zijn
gerukt of van het huis van David zijn afgescheurd, zoals de overige tien stammen’. 31 Uit dit
citaat, dat qua strekking zich helemaal beweegt in de lijn van de marginalia bij de antiLombardusfiguren, blijkt dat Joachim -anders dan Lombardus- bij zijn reflecties over de
Triniteit vertrekt vanuit de openbaring van de drie goddelijke Personen, en van daaruit
probeert de goddelijke éénheid te denken. 32
Nauw aansluitend bij het vorige punt, ten slotte nog iets over Joachims theologische methode. Het
grote verschil tussen beide gesprekspartners in wijze van betogen en redeneren viel al op. En
dit verschil lijkt ook grotendeels verantwoordelijk voor Joachims misverstaan van
Lombardus. 33 Waar in veel gevallen de tegenstelling monastiek versus scholastiek op een
onvruchtbaar generaliseren uitloopt, lijkt zij hier toch wel op te gaan. Lombardus, de
scholastieke Parijse magister, hanteert een volstrekt ander taalveld dan Joachim, de
monastieke symbolist. De scholastieke distincties die hij in zijn betoog aanbrengt, zijn van
logische aard. Het gaat hem erom wat wel en wat niet passend is, wanneer we over God
spreken. Joachim is kennelijk met deze wijze van denken en spreken niet ver trouwd,

dogmatiek gebruikt om de wijze waarop God zich in de geschiedenis als Vader, Zoon en Heilige Geest openbaart, aan te
duiden: ‘…die planvoll angelegte Geschichte Gottes mit uns - das ist gemeint mit der altertümlichen Wendung
››göttliche Ökonomie‹‹...’. Dat God zich niet alleen in de geschiedenis als de Drie -ene openbaart maar ook in Wezen
drie-enig is, wordt bedoeld met ‘immanente Triniteit’. Vgl. ook RICHARD A. MULLER, Dictionary of Latin and Greek
Theological Terms, Grand Rapids 2000, 93.
29 Vgl. COLISH , Peter Lombard, 121: ‘For him (= Lombardus), essence means absolute being, the fullness of being.
Insofar as essence can be compared with anything else, it is not to be contrasted with existence but with nonexistence. (…) The chief features of the divine essence are characteristics of God in and of Himself. He is eternal,
incommutable, immutable and simple. He is being as such, and alone may be so called (…) . Being is not an attribute of
God, for Peter, but a statement about His very nature (mijn cursivering).
30 E. HONÉE , ‘Blasphemia Petri – Joachim van Fiore’s aanval op de triniteitsleer van Petrus Lombardus’, in: W.
OTTEN EN W.J. VAN ASSELT (RED.), Kerk en Conflict, Zoetermeer 2002, 69.
31 Psalterium, f. 232va: ‘…in quibus assignavimus Trinitatem, et dicere tria ipsa esse unum, esse unam substantiam,
unum Deum, quomodo - ut non rem similem sed dissimilem dicam - tribus Iuda et tribus Beniamin et tribus Levi,
que remanserunt filiis David et templo Domini, unus simul populus dicte sunt. Neque enim cum dico unus populus
quartum aliqud assigno, sed dico quod unitas est in tribus illis , eo quod non sint scisse vel divise a domo David quomodo
decem relique tribus’ (mijn cursivering).
32 Vgl. HONÉE , ‘Blasphemia Petri’, 76: ‘Kenmerkend voor deze leer is dat zij uitgaat niet van het absolute zijn waarin
de drie goddelijke personen delen (Lombardus), maar van de drie goddelijke personen en hun onderlinge
gemeenschap, waarvan de hechtheid geen weerga heeft in de geschapen orde’.
33 Een verschil dat zoals opgemerkt reeds door Bonaventura werd gesignaleerd (vgl. par. 2.3.3).
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interpreteert Lombardus’ woorden ontologisch, en komt er zo toe hem toe te schrijven een
quaterniteit te leren. Joachims eigen spreken, zo viel uit het conciliedecreet op te maken,
wordt veelmeer bepaald door het gebruik van analogieën. 34 De grond voor deze methode
vindt Joachim bij Paulus: ‘Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige
kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het
verstand doorzien…’ (Rom. 1,20). Deze tekst fungeert voor Joachim al s hermeneutische
sleutel: in schepping en geschiedenis is God Drie -enig werkzaam, en Hij laat er zijn sporen
na.35 Gegeven dit bestaan van een zekere analogie tussen God en wereld, acht Joachim het
legitiem om ook de goddelijke eenheid op deze manier te beg rijpen. En daarom spreekt hij
over een unitas collectiva en een unitas similitudinaria, en illustreert hij dit telkens aan de hand van
beelden uit schepping en geschiedenis. Dat deze gelijkenis altijd onvolmaakt en ten dele is, is
ook Joachim zich bewust. Er bestaat altijd een spanning tussen similitudo en dissimilitudo. De
beelden die Joachim aanreikt zijn zowel gelijk als ongelijk ( sililitudines dissimiles) aan wat zij
voorstellen. De uiteindelijke wijze waarop de drie goddelijke personen één zijn ontstij gt ons
bevattingsvermogen. Men zou kunnen zeggen dat Joachim -zich bewust van alle beperkingen,
maar desondanks uitgaande van de legitimiteit van zijn methode - zijn hele leven bezig is
geweest om te zoeken naar steeds betere verwoordingen en verbeeldingen van dit mysterie. 36
3.2.2. - Het psalterfiguur
Kurt-Victor Selge typeert Joachims psalterfiguur als ’...das beste kreatürliche gleichnis zu einem
analogen Verständnis der Drei -Einigkeit des christlichen Gotteslobes...’. 37 En hij is daarin niet de
enige. Niet alleen onderzoekers hebben zich lovend over deze figuur uitgelaten, ook Joachim zelf
was er verrukt over. Zijn zoektocht naar een zo zuiver mogelijke verbeelding en verwoording van
het mysterie van de Triniteit heeft met de introductie van deze figuur ee n enorme vlucht
genomen, en Joachim zowel spiritueel als intellectueel een geweldige drive gegeven. 38
Naar de herkomst van deze figuur hoeven we niet lang te gissen. Joachim zelf deelt er het
nodige over mee in de proloog van zijn Psalterium decem chordarum. In het eerste deel van dit werk,
De contemplatione Trinitatis, is ook de oervorm te vinden van het psalterium zoals Joachim dat voor
ogen heeft gehad. 39 Deze oerversie heeft hij naar eigen zeggen ontvangen in een visioen, dat
plaatsvond tijdens één van d e Pinksterfeesten die Joachim gedurende zijn verblijf (‘studieverlof’)
in het cisterciënzerklooster van Casamari meemaakte. Hoewel de precieze data van aankomst en
vertrek niet helemaal te reconstrueren zijn, heeft men op grond van de beschikbare gegevens
HONÉE, ‘Blasphemia Petri’, 68, spreekt zelfs over de analogie als ‘grondbeginsel van Joachims denken’. Vgl. ook
STEPHAN OTTO, ‘Die Denkform des Joachim von Fiore und das Caput »Damnamus« des 4. Laterankonzils’,
Münchener Theologische Zeitschrift 13-3 (1962), 145-154 (met name 150), die het hier in elk geval methodisch voor
Joachim opneemt.
35 OTTO, ‘Denkform’, 148, merkt op: ‘Damit ist er dem Sinn des Pauluswortes besonders nahe gekommen, denn mit
den »Werken« meint der Apostel ja vornehmlich die Heilstaten Gottes an seinem Volk’.
36 Vgl. HONÉE , ‘Blasphemia Petri’, 69v.
37 KURT-VICTOR SELGE , ‘Trinität, Millennium, Apokalypse im Denken Joachims von Fiore’ in: R. RUSCONI, (red.),
Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III. Atti del 5o Congresso internazionale di studi gioachimitij. San
Giovanni in Fiore, 16-21 settembre 1999, Rome 2001, 60.
38 REEVES EN HIRSCH -REICH, Figurae, 53.
39 In latere geschriften komt het psalter meerdere malen in verschillende varianten terug. De versie in het Liber
Figurarum is veel uitgebreider, en moet van later datum zijn. Om die reden analyseer ik hier eerst de figuur uit
Psalterium, en de bijbehorende tekstgedeelten waarin Joachim de figuur uitlegt. Vgl. ALEXANDER PATSCHOVSKY , ‘Die
Trinitätsdiagramme Joachims von Fiore († 1202)’, in: IDEM (RED.), Bildwelt, 95 en 98: ‘Die Grundform ist das
trapezoïde Dreieck, die zweidimensionale Gestalt des Instrument s sozusagen, dem in der Mitte, dem Schalloch
entsprechend, ein Kreis eingefügt ist. Aus exact dieser Grundform ohne jede weiteren Zusätze, hat Joachim in dem
Traktat Psalterium decem chordarum seine Trinitätsvorstellung entwickelt (...). Die Ausführung im Liber Figurarum (...) ist
weitaus elaborierter’ (...) ‘Denn das trapezoïde Dreiecks -Diagramm is offensichtlich zu verschiedenen Zeiten und in
verschiedenen Kontexten unterschiedlich gestaltet worden: Im Psalterium decem chordarum selbst fand allein die
Grundform Verwendung (...) Von diesem Fundament her entfaltete sich das Diagramm in einer vom Traktattext
selbständigen Form im Liber Figurarum, und zwar zunächst so, wie es die Hs. Oxford, CCC, 255A erkennen läßt’.
34
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recent vast kunnen stellen dat Joachim niet voor september 1182 in Casamari is aangekomen, en
er niet na mei 1185 vertrokken is. Binnen deze jaren moet het visioen dus hebben
plaatsgevonden. 40 Over het visioen vertelt Joachim zelf het volgende:
‘Intussen, tijdens het binnengaan van de kerk en het aanbidden van de almachtige God voor
het heilige altaar, overviel mij een zekere aarzeling aangaande het geloof in de Triniteit: alsof
het moeilijk was te begrijpen en zelfs te geloven dat alle personen één God zij n en één God
alle personen. Toen mij deze aarzeling overkwam, bad ik uit alle macht. Ik werd bevangen
door een hevige vrees en bewogen de Heilige Geest aan te roepen, wiens feestdag het was,
opdat Hij mij het heilige mysterie van de Triniteit zou willen to nen, waarin ons alle kennis
van de waarheid door de Heer beloofd is. Terwijl ik dit voor mijzelf herhaalde, begon ik de
psalmen te bidden, zoveel als er voor die dag waren voorgeschreven. Opeens verscheen toen
voor mijn geest de vorm van een tiensnarig psa lter en daarin scheen zo stralend en helder
het mysterie van de Drievuldigheid door, dat ik op hetzelfde moment in gejuich uitbarstte en
riep: Welke God is zo groot als onze God?’ 41
Wat moet dat voor aarzeling (‘hesitatio’) geweest zijn, waar Joachim ove r spreekt? Wat de inhoud
betreft is het duidelijk: hij heeft moeite zich voor te stellen dat alle personen één God zijn en één
God alle personen. Maar waar kwam deze aarzeling vandaan? Honée oppert dat de twijfel die
Joachim op deze bewuste pinksterdag ove rviel een voorgeschiedenis had. Hij stelt dat Joachim
nog altijd bezig is met het probleem dat hem ook al in de polemiek met Lombardus parten
speelde, namelijk de vraag hoe we de goddelijke eenheid dienen te begrijpen. Het destijds daarop
geformuleerde antwoord (in De unitate) en de daarbij ontworpen anti-Lombardusfiguren, zouden
hem niet langer meer hebben bevredigd. Hij zou op zoek zijn geweest naar een adequatere
verwoording en verbeelding, waarbij het psalter het ‘embleem bij uitstek’ zou zijn geworden. 42
HONÉE, ‘Holy Trinity’, 118. Elders noemt Honée 20 mei 1184 als mogelijke datum ( E. HONÉE, ‘Joachim
tegenover Augustinus. De verbeelding van de heilsgeschiedenis bij Joachim van Fiore’, Tijdschrift voor Theologie 38-4
(1998), 376). In het recente onderzoek is er overigens discussie over de vraag of Joachims ‘visioenen’ (Joachim
vermeldt er twee, die bekend staan als het Pinkster - en het Paasvisioen, beiden zijn ze hem tijdens de
Casamariperiode overkomen) al dan niet historisch zouden zijn. Potestà ( Il tempo dell’ Apocalisse) verdedigt de stelling
dat we hier slechts te maken hebben met narratieve constructies, die Joachim gekozen zou hebben om zijn
voortgeschreden inzichten een goddelijke autoriteit mee te geven, en zichzelf zodoende te beschermen tegen
potentiële critici. Ik volg Honée in zijn kr itiek wanneer hij stelt dat we hier ten diepste te maken hebben met een
argumentum ex eventu: ‘Joachim cannot possibly have had any idea of the consequences, i.e. the negative reception of
his trinitarian doctrine. The author is correct to state that it is difficult, perhaps even impossible, to deduce the
chronological sequence of the two visions from the available sources. He is also within his rights to speculate that
Joachim presented his ecstatic experiences “in a way different from that in which they a ctually occurred”. But he
seems willing to go a step further and to consider the possibility that in these two controversial texts Joachim was
not describing experiences he had actually undergone, but using a literary topos to illustrate the nature of his
theological researches. (…) Even though the chronological order of the two experiences is obscure, their historicity need
not to be doubted (HONEÉ, ‘Development’, 66v, mijn cursivering). Dat Joachim tijdens zijn verblijf in Casamari aan De
contemplatione Trinitatis (= Psalterium I) heeft gewerkt, wordt door POTESTÀ , ‘Geschichte als Ordnung’, 120, overigens
niet ontkend: ‘Zwischen September 1182 und August 1183 begibt sich Joachim aus Kalabrien in die Zisterzienser Abtei Casamari, wo er circa anderthalb Ja hre als Gast verbleibt. Hier arbeitet er am Liber Concordie Novi ac Veteris
Testamenti und an der Expositio in Apocalypsim. Während des Aufenthalts in Casamari beginnt er das Psalterium decem
chordarum und verfaßt einen großen Teil von dessen erstem Buch, das dem Mysterium der Dreifaltighkeit gewidmet
ist’.
41 Psalterium, f. 227rb-va: ‘Interea cum ingrederer oratorium et adorarem omnipotentem Deum coram sancto altari,
accidit in me velut hesitatio quedam de fide Trinitatis, acsi difficile esset intellectu ve l fide esse tres personas unum
Deum et unum Deum tres personas. Quod cum accideret timui valde et conterritus vehementer conpulsus sum
invocare Spiritum Sanctum cuius sacra sollempnitas presens erat, ut ipse michi dignaretur ostendere sacrum
misterium Trinitatis in quo nobis promissa est a Domino omnis notitia veritatis. Hec dicens cepi psallere, ut ad
propositum numerum pervenirem. Nec mora occurrit animo meo forma psalterii decacordi et in ipsa tam lucidum et
apertum sacre misterium Trinitatis, ut protinu s conpellerer exclamare: Quis Deus magnus sicut Deus noster?’
42 HONÉE , ‘Blasphemia Petri’, 72 en in een eerdere publicatie: EUGÈNE HONEÉ , ‘Joachim tegenover Augustinus’,
379v.
40
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Om deze hypothese enigszins te kunnen toetsen, is het goed de figuur wat beter te
bekijken. Dat kost niet veel moeite, wat ook deze figuur is -in z’n grondvorm- heel eenvoudig:
een harpachtige figuur, driehoekig, met een klankgat in het midden. Een bij schrift heeft de figuur
niet, althans niet in de zin van de marginalia bij de anti-Lombardusfiguren. Feitelijk is natuurlijk
het eerste gedeelte van Psalterium I, waarin Joachim de figuur introduceert, wel één groot
bijschrift.
De drie hoeken geven de dr ie Personen van de heilige Drie -eenheid weer. Joachim
gebruikt als hij over de hoeken spreekt de term cornua, letterlijk: hoorns. Dat is opvallend, want
het is niet het meest gebruikelijke woord voor hoek. Waarom Joachim toch voor dit woord kiest,
wordt echter gaandeweg duidelijk. De lezer dient zich namelijk bij het bekijken van de hoeken
van het psalterfiguur niet te richten op de punt waarop de lijnen elkaar snijden (en dus een hoek
vormen), maar hij moet als het ware vanuit het hoekpunt (extremitas) vertrekken. Zo beschouwd
valt de aandacht veel meer op de ruimte die zodoende tussen de twee lijnen ontstaat. En met een
beetje fantasie zou je vanuit de hoekpunten bekeken de lijnen als ‘hoorns’ kunnen beschouwen.
Het meest gaat dat nog op voor de afgeplatt e bovenste hoek (omgekeerd gezien). Hoewel dit
wellicht een beetje gewrongen overkomt, moeten we Joachims punt niet uit het oog verliezen.
Het gaat hem erom alle aandacht te vestigen op de ruimte die binnen de lijnen is ontstaan. Elk
van de drie hoeken bezet niet meer en niet minder ruimte als de drie hoeken bij elkaar. Zo wil
Joachim tot uitdrukking brengen dat er drie goddelijke Personen zijn, die op een volmaakte wijze
één zijn, zonder dat één van de Personen ook maar iets in mindering zou brengen op (éé n van)
de andere. 43
Illustratie 2a: het psalterfiguur (origineel)

Illustratie 2b: het psalterfiguur (transcriptie)

Naast de eenheid in de zin van ‘ongedeeldheid’, drukt Joachim in zijn psalterfiguur de
eenheid ook nog op een andere manier uit. Hij spreekt regelmatig over ‘één substantie’. 44 Dit
Psalterium, f. 234rb-va, mijn cursivering: ‘… videbus cornu ipsum occupare totum quod trium esse videtur, nullum
prejudicium incurrentibus aliis, quam minus et ipsa id sint pariter quod suerunt. Similiter et in secundo cornu
primum et secundum totaliter sunt et in tertio pariter secundum et primum. Tantum est ergo unum cornu, qua ntum simul
tria, et duo in uno et unum in duobus ’.
44 Psalterium, f. 231rb : ‘Cum enim dicimus unum sunt, substantiam unam trium accipimus in hoc uno, sicut et Veritas
ipsa dicit : Ego et pater unum sumus’.
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betekent voor hem dat de goddelijke Personen niet alleen ongedeeld, maar ook volledig aan
elkaar gelijk zijn. De drie hoeken samen vormen immers één en hetzelfde inst rument. Joachim
spreekt in dit verband over een vas musicum.45 Op deze manier slaagt hij erin aan de hand van het
psalterfiguur de goddelijke eenheid op verschillende wijzen ter sprake te brengen.
Opvallend is dat Joachim in zijn beschrijving van de figuur de cirkel (rotunda) tot nu toe
buiten beschouwing heeft gelaten, en zonder aan de cirkel maar één woord te wijden tóch de
goddelijke eenheid ter sprake heeft kunnen brengen. Maar aan het einde van zijn betoog komt
toch ook de cirkel aan de orde 46. Het lijkt erop alsof Joachim dit in eerste instantie met tegenzin
doet. In ieder geval wil hij voorkomen dat het beeld van de cirkel door de lezers op een verkeerde
manier geïnterpreteerd wordt. Joachim benadrukt namelijk dat de cirkel in geen geval als een
vierde element in de figuur mag worden opgevat. Hij gebruikt daarvoor twee argumenten. In de
eerste plaats bevindt de cirkel zich tussen de drie hoeken, waaruit duidelijk wordt dat hij niet op
zichzelf bestaat. 47 Positief gesproken kan de cirkel, en dat is een tw eede argument, vergeleken
worden met de hoekpunten. Die mochten volgens Joachim niet als zelfstandige punten worden
opgevat. Het ging juist in de eerste plaats om de tussen de drie hoeken ontstane
gemeenschappelijk gedeelde ruimte. Zo moet de cirkel ook op gevat worden als onlosmakelijk
verbonden met het klankbord, en daarmee met de hele figuur. Van een quartum is in geen geval
sprake. 48
Nadat Joachim dit mogelijke misverstand uit de weg heeft geruimd, kan de cirkel zijn
volle symbolische kracht gaan openbar en. Want -mits goed geïnterpreteerd- is de cirkel natuurlijk
een ultiem symbool om de goddelijke eenheid uit te drukken. Waar de drie hoekpunten de
individualiteit van de goddelijke personen symboliseren, predikt de cirkel hun volmaakte eenheid.
Een cirkel kent immers geen hoeken, en is overal aan zichzelf gelijk. 49
Het betoog dat wat omzichtig begon, begint nu uit te lopen op een loflied. De
hoekpunten roepen volgens Joachim: ‘Sanctus, sanctus, sanctus’. En de cirkel sluit daarbij aan
met: ‘Dominus Deus S abbahoth’. 50 Joachim merkt op dat er niet staat: ‘O, drie heiligen’
(meervoud) en dan ‘Heer God almachtig’, wat natuurlijk weer de suggestie zou kunnen versterken
dat de cirkel als quartum dient te worden beschouwd. 51 Het gaat integendeel juist om het driema al
‘heilig’, dat toekomt aan de éne God, die bestaat in drie Personen. In de hele geschapen
werkelijkheid is er niets dat dit mysterie zó zuiver uitdrukt dan het tiensnarige psalterfiguur. Geen
wonder dat Joachim er dan ook nauwelijks over uitgezongen raak t!52

Psalterium, f. 230vb : ‘Est enim ut diximus vas unum musicum, quod etsi dividi per partes, potest quia corpus est,
non tamen ut esse possit decacordum psalterium’.
46 Psalterium, f. 232vb-233rb.
47 Psalterium, f. 232vb: ‘…non incongrue infra ipsa tria cornua psalterii figura quedam rotunda fieri consuev it (...)
Igitur figura ipsa rotunda que manet media inter tria cornua non est accipienda quasi substantia (...) est enim
substantia totum vas’.
48 Psalterium, f. 232vb-233ra) : ‘Igitur etsi tria cornua trinitatem predicant et circulus unitatem, non ideo tam en sicut
tria cornua tres personas ita orbiculus ille quartum aliquod designat, quasi divina essentia quartum aliquod sit, sed
innuit tantum trium personarum unitatem (…), quamvis et in ipsis cornibus simile aliquid notari queat, si id quod est
in eis extremum vel acutum pro voce accipitur materiali, ut neque in quo dicitur trinum quod unum est, neque in quo
dicitur unum quod trinum est, patiatur veritas detrimentum’.
49 Psalterium, f. 233rb : ‘Scimus enim quod in circulo nulla est anguli differentia, sed es t quodammodo circulus summe
unum (…) eo quod res rotunda tota simul in seipsa uniformiter videatur...’.
50 Psalterium, f. 233ra : ‘…ita tres ipse extremitates videantur clamare: Sanctus, sanctus, sanctus, rotunditas autem:
Dominus Deus Sabaoth’. Deze woorden van de profeet Jesaja (hoofdstuk 6,3) werden algemeen beschouwd als een
belangrijk oudtestamentisch bewijs voor de Triniteit.
51 Psalterium, f. 233ra : ‘…quare non sunt ausi dicere: o tres Sancti, cum additur in fine: Dominus Deus omnipotens.
Quapropter etsi cornua ipsa psalterii, indivisa sunt et totum simul possident ipsa tria....’.
52 Psalterium, f. 233rb: ‘O, nichil aliud resonat quam Dominus Deus omnipotens. Cui est honor et imperium in secula
seculorum. Amen’. en Psalterium, f. 230vb : ‘Inter cetera ergo opera domini, que misterium exhibent Trinitatis
magnum tenet locum decacordum psalterium’.
45
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Terug naar de hypothese van Honée. 53 Is er reden om aan te nemen dat de ‘aarzeling’ wat
betreft de Triniteit die Joachim bezighield gezien moet worden tegen de achtergrond van het
meningsverschil met Lombardus? In dat geval zouden er in Psalterium I de nodige verwijzingen
naar Lombardus of diens stellingname te vinden moeten zijn. Rechtstreekse verwijzingen zijn er
niet. De naam van Lombardus wordt nergens genoemd. Maar gezien tegen de achtergrond van
De unitate lijkt een aantal elementen in De contemplatione Trinitatis wel een stuk beter op zijn plaats
te vallen.
In de eerste plaats signaleert Honée terecht de omzichtigheid waarmee Joachim de cirkel
introduceert, en het gegeven dat hij de goddelijke eenheid in feite ook al zonder behulp van de
cirkel heeft kunnen aantonen. Tegen de achtergrond van De unitate is dit goed te begrijpen. In dat
traktaat stond de cirkel immers model voor het door Joachim gewraakte essentia-begrip. Joachims
aarzelen bij de bespreking van de rotunda en zijn pogen om misversta an te voorkomen krijgen
tegen deze achtergrond gezien ineens veel meer profiel.
Datzelfde geldt voor het gebruik van de term substantia in verband met de cirkel. Joachim
betoogt dat de cirkel niet als substantia kan worden opgevat ‘omdat het gehele vat d e substantie
is’.54 ‘Alleen al de hier gebruikte term “substantie” laat zien dat de oude controverse nog volop in
Joachims geest present is en richting geeft aan zijn denken’, aldus Honée. 55 Het is inderdaad niet
ondenkbaar dat Joachim op het desbetreffende conflict zinspeelt, waarin de term substantia
immers een niet onbelangrijke rol vervult. De betekenis die de cirkel had in de perfidia Petri-figuur
kan nu echter worden vergeten. Op deze manier komt de nieuwe betekenis die Joachim aan de
cirkel geeft nog scherper aan het licht.
Dan zijn er in de derde plaats nog enkele frappante overeenkomsten tussen de marginalia
bij de anti-Lombardusfiguren. In de tekst van De contemplatione komen regelmatig verwijzingen
naar de ketterijen van Arius en Sabellius voor. 56 Ook de belangrijke Johannestekst over de drie
getuigen keert terug. 57 Hoewel Honée ze niet noemt, lijkt het mij dat deze gegevens zijn
hypothese slechts ondersteunen.
Er lijkt kortom voldoende aanleiding te zijn om De contemplatione Trinitatis en daarmee het
psalterfiguur te zien en te lezen tegen de achtergrond van Joachims meningsverschil met
Lombardus, waarvan de weerslag te vinden is in De unitate en de anti-Lombardusfiguren.
Joachims opgetogen stemming is dan ook goed te begrijpen, want ‘…de harp was een unieke en
welhaast perfecte illustratie van wat hij tegenover Lombardus had verdedigd: de mogelijkheid van
een eenheid, die niet viel los te maken van de personen’. 58
Ter afsluiting van deze paragraaf opnieuw enkele voorlopige conclusies:


De directe aanleiding tot het schrijven van De contemplatione ligt vanzelfsprekend in de
ontdekking van het psalterfiguur. Maar wanneer we er op goede grond van uitgaan dat De
contemplatione tegen de achtergrond van het conflict met Lombardus moet worden gelezen,
komt ook de aanleiding in indirecte zin naar voren. We kunnen dan concluderen dat
Joachim nog altijd bezig is met het zoeken naar een zo adequaat mogelijke verwoording
en verbeelding van het mysterie van de Triniteit, en dat hij deze zoektocht na het
schrijven van De unitate niet als afgesloten heeft beschouwd. Nu er voor Joachim met het
ontvangen van het Pinkstervisioen een nieuwe fase in de ontwikkeling van zijn denken is
aangebroken, is er ook hernieuwde aanleiding om over de Triniteit te schrijven, waarbij

HONEE, ‘Blasphemia Petri’, 72vv.
Psalterium, f. 232vb : ‘Igitur figura ipsa rotunda que manet media inter tria cornua non est accipienda quasi
substantia, quia nec est - est enim substantia totum vas…’.
55 HONEE , ‘Blasphemia Petri’, 74.
56 Vgl. bijv. Psalterium, ff. 229vb, 230va, 231rb en 232 vb.
57 Psalterium, 230vb : ‘…quod per Iohannem dicitur: Tres sunt qui testimonium dant in terra : Spiritus, aqua et
sanguis…’.
58 HONÉE , ‘Blasphemia Petri’, 73.
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tussen de regels door de nodige allusies in de richting van vroeger werk terug te vinden
zijn.
Ten opzichte van De unitate is er wat betreft het genre waarin Joachim schrijft een
verschuiving opgetreden. Waar De unitate een sterk polemisch karakter moet h ebben
gehad (we zagen dat de conciliedocumenten over een libellus spreken), is daarvan in De
contemplatione niet veel meer terug te zien. Dit werk is in feite een uitgebreide meditatie, die
gaandeweg steeds meer het karakter van lofprijzing en aanbidding k rijgt. Het is duidelijk
te merken dat de keuze voor het genre van de meditatie repercussies heeft gehad voor de
wijze waarop Joachim de zaken verwoord heeft. Zo vinden we in het hele Psalterium decem
chordarum nergens de naam van Lombardus meer terug. 59 Wel keren regelmatig
opmerkingen terug die in meer of mindere mate terug verwijzen naar Lombardus’
quaterniteitsleer. Het meest duidelijk is dat aan het einde van Psalterium II. Hier vergelijkt
Joachim drie belangrijke ketters (Arius, Sabellius en een niet me t name genoemde derde)
met monniken die hun dagelijkse psalmgebeden bidden. Het genoemde drietal gaat
daarbij voortdurend in de fout, omdat zij de geldende regels niet goed opvolgen. De niet
met name genoemde derde maakt het het meest bont. ‘O hoe in alle opzichten pervers
verbeterde allen degene die zei dat de ene substantie ‘één enkele hoogste realiteit’ is,
gemeenschappelijk aan de drie Personen, en dat iedere individuele Persoon die substantie
is. Want het is alsof voor de substantie een honderdtal word t gebruikt, maar voor de
Personen drie tientallen. Of -wanneer hij die substantie niet groter bedoelt te noemen dan
ieder van de personen- het is alsof drie tientallen worden gebruikt voor de personen en
een vierde tiental voor de substantie. Alsof God nie t Drievuldig maar viervuldig zou
zijn…’ 60 Hoewel Lombardus hier dus niet met name wordt genoemd, lijdt het geen
twijfel dat hij wel bedoeld wordt. Ook in het een aantal jaren eerder geschreven De
contemplatione komen we -zoals hierboven duidelijk werd - dezelfde werkwijze tegen:
rechtstreekse aanvallen op Sabellius, bedekte toespelingen op Lombardus. Rechtstreekse
aanvallen op personen uit het recente verleden achtte Joachim zeer waarschijnlijk niet
passend bij het meditatieve genre waarin hij zijn Psalterium vormgeeft.
Ook in De contemplatione is de geschiedenis nog steeds buiten beeld, en beperkt Joachims
aandacht zich qua thematiek opnieuw tot reflecties op de immanente Triniteit. Meer dan in
De unitate wordt hier wel duidelijk dat dit voor Joachim niet zo maar een vorm van
hersengymnastiek is, maar dat de ortho-doxie (in de meest letterlijke zin van het woord!)
hier in het geding is. Het gaat uiteindelijk om de lofprijzing, waarbij in ieder geval voor
Joachim een zo adequaat mogelijke verwoording en verbeel ding van het mysterie van de
Triniteit een niet te onderschatten drijfveer is.
Wat betreft de inhoudelijke positie die Joachim voorstaat, is er zowel continuïteit als
discontinuïteit op te merken in vergelijking met De Unitate. Nog steeds probeert Joachim
de eenheid te begrijpen vanuit de openbaring van de drie goddelijke Personen. Verschil is
echter dat hij op die weg met het ontdekken van het psalterfiguur een nieuwe fase heeft
bereikt. Joachim geeft in de anti -Lombardusfiguren zijn eigen positie als tegenbeeld weer, bij
een positie die hij afwijst. Het psalterfiguur is een nieuw beeld, dat nieuwe perspectieven
opent voor het adequater verwoorden en verbeelden van Joachims eigen positie. Het

Opvallend genoeg wordt Lombardus wel met naam en toenaam genoemd in De vita sancti Benedicti et de officio divino
secundum eius doctrinam, een werk over het leven en de regel van Benedictus (qua genre anders dan zowel De unitate als
De contemplatione!). De precieze ontstaansdatum van dit werk is omstreden, maar moet rond 1185 hebben gelegen.
Vgl. HONÉE, ‘Blasphemia Petri’, 59 nt. 13 en de daar genoemde verdere literatuur.
60 Psalterium, f. 277ra-rb: ‘O quam perverse modis omnibus emendavit utrumque qui dixit unam substantiam esse
quandam summam rem communem tribus personis, et singulam personam esse illam substantiam. Tale est enim, ac
si pro substantia ponatur centenarius numerus, pro personis autem deniri tres ; aut si non vult illam dicere maiorem
cuiuscumque persone, ac si tres denarii ponerentur pro personis et quartus denarius pro substantia, tamquam si non
esset deus trinitas, sed quaternitas’. Zie HONÉE, ‘Blasphemia Petri’, 66v. voor een uitgebreidere bespr eking van dit
citaat.
59
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psalter geeft Joachim meer dan de anti -Lombardusfiguren de gelegenheid nauwkeuriger in
te gaan op de verhouding tussen drieheid en eenheid, een kwestie die getuige het
Pinkstervisioen in Joachims denken nog niet tot een einde was gekomen.
Qua theologische methode gaat Joachim verder op hetzelfde spoor, dat van de co ntemplatiefantidialectische Similitudo Trinitatis’.61 Het psalterfiguur is, zo kunnen we vaststellen, op dit
moment een voorlopig hoogtepunt in Joachims reflecties op het mysterie van de Triniteit.
Joachim heeft dit beeld in zijn verdere ontwikkeling dan o ok nooit meer losgelaten, wel
verder verfijnd en uitgewerkt.

3.2.3 - De Alfa-Omegafiguren
Enkele jaren later komen we opnieuw een figuur tegen, weer heel verschillend ten opzichte van
de vorige twee. Ook deze figuur is te vinden in Psalterium decem chordarum, maar dan in het tweede
deel, dat Joachim in 1186 of 1187 heeft voltooid. Hoewel de titel van dit deel ( De numero
psalmorum et de perfectione vel significatione ipsius numeri ) het niet meteen doet vermoeden, is ook hier
de Triniteit het belangrijkste t hema. Binnen Psalterium II is een drietal hoofdstukken te
onderscheiden, dat volgens een appendix van Joachim als één geheel moet worden beschouwd.
Op deze manier ontstaat in wezen een nieuw triniteitstraktaat. 62 Hierin komen we de zogenaamde
Alfa-Omegafiguren tegen. Een dubbele set als het ware, in grote lijnen gelijk van opzet, maar in
detail verschillend. Toch horen ze onlosmakelijk bij elkaar, wat alleen al door de kleurstelling
zichtbaar wordt gemaakt. De elementen die op de linkerfiguur rood zijn, zijn op de rechter blauw
en andersom. Het is alsof ze in elkaar grijpen, en we zullen zien dat dat ook Joachims bedoeling
is.
Illustratie 3a: De Alfa-Omegafiguren (origineel)

Een mijns inziens zeer adequate typering van Kurt -Victor SELGE in zijn ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 59.
Het gaat om respectievelijk De mysterio Trinitatis (f. 257va-b), De quinque relationibus personarum (f. 257vb-259ra) en De
differentia quinque temporum (ff. 259ra-260rb).
61
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Illustratie 3b: De Alfa-Omegafiguren (transcriptie)

Een parallel met het psalterfiguur is niet moeilijk te trekken. Daarin zijn immers ook zonder al
teveel moeite de letters Alfa en Omega te ontdekken. Het is alsof Joachim in Psalterium II van het
psalter een abstractie maakt. De visuele vorm is wat uit het zicht verdwenen, en de in het psalter
verborgen lettersymbolen treden nu met kracht naar voren. Al in zijn uiteenzettingen over het
psalter in Psalterium I had Joachim het verband gelegd tussen de vorm van het psalter en de letters
alfa en omega. Het lijkt mij met Reeves niet overdreven te zeggen dat Joachim zonder deze
gelijkenis in het psalter geen afbeelding van de Triniteit zou hebben herkend. 63 Om Joachims
bedoelingen met deze figuren duidelijk te krijgen, bekijken we ze eerst wat meer in detail.
In onder andere Openbaring 1,8 worden de letters A en O immers in verband gebracht met de godsnaam: ‘Ik ben
de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, die is, en die was, en die komen zal, de Almach tige’. In Joachims eigen
woorden: ‘…in libro Apocalipsis ipse sibimet testimonium perhibet dicens: Ego sum A et O. Secundum hoc enim
forma psalterii decacordi utriusque huius elementi figures demonstratur habere. Sive ergo extremitates trium
cornuum, sive triangulatum elementum…’ ( Psalterium, f. 233rb). Vgl. ook REEVES EN HIRSCH-REICH, Figurae, 51.
63
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Zoals de transcriptie opnieuw duidelijk maakt, moeten de Alfa -Omegafiguren als figurenpaar
gezien worden. En beide ‘helften’ kunnen vervolgens nog weer in tweeën worden verdeeld. ‘In
deze figuur wordt de eenheid getoond’, lezen w e naast de ronde cirkel, die in het psalterfiguur
dezelfde symbolische betekenis had. In de cirkel noteert Joachim vervolgens de godsnaam
JHWH, vertaald in het Latijn, zoals we die vinden in Ex. 3,14: ‘Ego sum, qui sum’. De letter A
wordt door Joachim gebr uikt om de ‘ware Triniteit’ af te beelden: ‘In hac figura ostenditur vera
trinitas’. Heel opvallend is verder nog dat Joachim bijna terloops een derde element heeft
ingebracht: de kleine omega (w). Het bijschrift bij deze letter maakt duidelijk waar Joachi ms
aandacht hier in eerste instantie naar uitgaat. De kleine omega vraagt onze aandacht namelijk
voor de ‘relaties’ binnen de Triniteit: ‘In hac figura ostenduntur relationes’. Deze toelichting is de
enige die in de onderste (in het origineel: rechter -) figuur terugkomt, en dus kennelijk niet over
het hoofd mag worden gezien.
Dat het in deze figuren om de intertrinitaire relaties draait, wordt gemakkelijk duidelijk in
figuur [B], waar zowel in de alfa als in de kleine omega de namen van Vader, Zoon en Hei lige
Geest terugkeren. Uitermate interessant is vervolgens wat Joachim op dezelfde plaatsen in figuur
[A] noteert. Op de plekken van Vader, Zoon en Heilige Geest komen we hier de namen van de
aartsvaders Abraham, Izak en Jakob tegen. En aan de uiteinden va n de alfa komen we drie keer
het woord ‘angelus’ tegen, waarvan er ‘één op de berg blijft’ en ‘twee naar Sodom gezonden zijn’.
Joachims bedoeling wordt zo ineens helder: hij wil duidelijk maken dat de Triniteit haar
prefiguratie al heeft in het Oude Testam ent. En dat doet hij op twee manieren.
Wat de alfa betreft neemt hij ons mee naar Genesis 18 en 19. God verschijnt daar aan
Abraham in de gestalte van drie mannen, een tekst waarin ook bijv. al door Augustinus een
prefiguratie van de Triniteit werd herke nd.64 Nadat deze mannen bij Abraham gegeten hebben, en
de bekende dialoog is gepasseerd waarin aan Abraham een zoon wordt beloofd, gaan zij op weg
naar Sodom. Of beter gezegd: twee van de drie gaan op weg. ‘…Abraham bleef nog staan voor
de HERE’ (Gen. 18,22). Na het hartstochtelijke pleidooi van Abraham voor het behoud van de
stad wanneer God er toch ten minste tien rechtvaardigen zou aantreffen (Gen. 18,22 -32), begint
hoofdstuk 19 met de vermelding dat de twee engelen ’s avonds in Sodom aankomen. ‘Unus mans it
inmonte’ en ‘Duo missi sunt Sodomam’ noteert Joachim bij de alfa.
De parallelle alfa in figuur [B] toont waar de oudtestamentische prefiguratie op uitloopt:
de Vader zendt de Zoon en de Heilige Geest. ‘Unus non est missus’: de Vader zelf is niet
gezonden. Hij zéndt, zoals de twee engelen naar Sodom werden gezonden, en de Éne bij
Abraham achterbleef (Gen. 19,13).
Door vanuit het oogpunt van de ‘missio’ over de Triniteit te spreken, treedt Joachim in
het voetspoor van de traditie, 65 en niet minder van Paulus.66 Het feit dat het in zowel het Oude als
het Nieuwe Testament om de openbaring van dezelfde God gaat, wordt door Joachim in figuur
[B] onderstreept door het tetragrammaton in de alfa op te nemen. 67 De twee centrale
openbaringsteksten Ex. 3,14 en Op. 1, 8 worden op deze wijze door Joachim geïntegreerd.
De beide kleine letters omega tonen ons een andere ‘missio’, namelijk die van de Heilige
Geest. Dat we die figuren van beneden naar boven moeten lezen, maakt Joachim duidelijk in
figuur [A]. ‘Twee bleven in het land Kanaän’, zo lezen we, en ‘Eén vluchtte naar Haran’. Het is
Vgl. inderdaad de opvallende formulering van de bijbelschrijvers: ‘En de HERE verscheen aan hem (…) En hij
sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem…’ (Gen. 18,1 en 2, mijn cursivering). Vgl. Psalterium II,
f. 257va.
65 AUGUSTINUS , De Trinitate (ed. W.J. Mountain en F. Glorie), Turnhout 1968, IV,20,29.
66 Vgl. bijvoorbeeld Gal. 4,4 -6: ‘Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren
uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen
zouden verkrijgen. En, dat gij zonen zijt - God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: A bba
Vader…’ (mijn cursivering).
67 In navolging van Petrus Alphonsi ziet Joachim in het tetragrammaton een afbeelding van de Triniteit. Deze komt
tot uitdrukking wanneer de vier letters (die in hun geheel staan voor de eenheid van God) uiteengelegd worden i n de
lettercombinaties IE-EU-UE. Ook de ongebruikelijke transcribering van het Hebreeuws neemt Joachim van
Alphonsi over. Vgl. PATSCHOVSKY , ‘Trinitätsdiagramme’, 84v.
64
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duidelijk: Jakob ‘gaat uit’ van Abraham en Izak, waarbij Joachim refereert aan Genesis 28. 68 In dit
verhaal wordt verteld over Jakob die het beloofde land verlaat, op de vlucht voor zijn broer Ezau
nadat hij hem en zijn vader Izak bedrogen heeft. Op het eerste gezicht lijkt dit een wat
merkwaardig verhaal om er een analogie met de Triniteit in te zien. Maar ook hier is het weer de
Schrift zelf geweest die Joachim er de gegevens voor in ha nden heeft gegeven. Want juist nadat
God in Ex. 3,14 zich tegenover Mozes als ‘Ik ben die Ik ben’ bekend heeft gemaakt, wordt
Mozes geboden tegen het volk Israël te spreken over ‘de God van uw vaderen, de God van
Abraham, Isaäk en Jakob’. 69 In deze drieledige godsnaam ziet Joachim dus opnieuw een analogie
met de Triniteit, zodat we in figuur [B] de godsnamen vermeld kunnen zien op de plekken waar
in figuur [A] de namen van de aartsvaders stonden. ‘Eén wordt gezonden door twee’, vermeldt
Joachim in de kleine omega van figuur [B]. Joachim honoreert dus het filioque: de Geest wordt
gezonden door de Vader én de Zoon. 70
Tot slot weer enkele voorlopige conclusies:








Een directe aanleiding tot het schrijven van De numero psalmorum (Psalterium II) lijkt er niet te
zijn - althans niet in de zin van De unitate of De contemplatione Trinitatis. Joachim borduurt
hier veeleer voort op de vorm van het psalter, zijn grote ontdekking te Casamari, waarvan
hij zo uitputtend mogelijk gebruik schijnt te willen maken.
Ook in De numero psalmorum is van het karakter van De unitate geen spoor meer te
bemerken. Het genre ‘libellus’ lijkt Joachim definitief achter zich te hebben gelaten. Het
heeft als aanjager zijn functie gehad, maar Joachim acht het kennelijk niet nodig te blijven
polemiseren. 71 We blijven in de sfeer van de theologische uiteenzetting, die na het vuur
van De contemplatione in rustiger vaarwater is gekomen.
Wat de thematiek betreft doet zich een interessante verschuiving voor. Weliswaar is het
Joachim in hoofdzaak nog a ltijd om het mysterie van de immanente Triniteit te doen,
maar in de alfa-omegafiguren komt dit thema wel onder een ander gezichtspunt aan de
orde. In De unitate en De contemplatione werd Joachim voornamelijk beheerst door de vraag
hoe eenheid en drieheid samengedacht konden worden zonder een eenheid achter de drie
Personen (de gewraakte blasphemia Petri) te moeten veronderstellen. Hier lijkt dit vraagstuk
wat naar de achtergrond te zijn verdwenen en gaat de aandacht uit naar de onderlinge
relaties binnen de Triniteit.
Bij de eerder besproken figuren noteerden we als belangrijk kenmerk van Joachims
inhoudelijke positie dat hij het mysterie van de Drie -eenheid benadert vanuit de drie
goddelijke personen. Van daaruit zoekt hij naar de eenheid. In de Alfa -Omegafiguren
blijft hij dit spoor volgen. Opvallend is dat we hier voor het eerst een verbinding met de
heilsgeschiedenis tegenkomen. Aan de hand van analogieën uit het boek Genesis worden
de onderlinge relaties binnen de Triniteit uitgelegd. Het spreken over d e missiones is in
geen geval ijdele speculatie, maar heeft voor Joachim alles met het geheim van de
verlossing te maken. Hij treedt hiermee in het voetspoor van Augustinus, die Gen. 19 ook
al als prefiguratie van de verlossing door Christus zag. 72 De zending van zowel de Zoon

Psalterium II, f. 257vb.
Ex. 3,15-16: ‘Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De HERE, de God uwer
vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob , heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig
en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht . Ga heen, vergaderde oudsten va n Israël en zeg tot hen: De HERE,
de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaäk en Jakob is mij verschenen…’ (mijn cursivering). Vgl. Psalterium
II, f. 258rb.
70 Conform onder andere Joh. 15,26: Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der
Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen (mijn cursivering).
71 Vgl. HONÉE , ‘Blasphemia Petri’, 70v.
72 Augustinus, De Trinitate, II,12,22.
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(incarnatie) als de Heilige Geest zijn er ‘…pro salute generis humani’. 73 Dat Joachim hier
voor het eerst expliciet aandacht heeft voor de economische Triniteit 74, betekent niet dat
zijn interesse voor immanente Triniteit (waar tot nu toe de meeste aandacht naar uitging)
omgekeerd evenredig afneemt. Het opvallende in het vervolg van Psalterium II is juist dat
de ‘economische’ en de ‘immanente’ benadering van de Triniteit beide aanwezig blijven,
elkaar afwisselen en wederzijds op elkaar inw erken. Vanuit de missiones kan de
heilsgeschiedenis worden begrepen, terwijl anderzijds de heilsgeschiedenis het mysterie
van de Triniteit openbaart.
3.2.4 - Geen figuur maar een tekst: Liber de Concordia Novi ac Veteris Testamenti
Met het invoeren van de categorieën tijd en plaats in zijn reflecties op de Triniteit, lijkt Joachim
definitief een nieuwe weg ingeslagen te zijn. We zien vanaf dit moment een toenemende aandacht
voor de geschiedenis, die steeds meer in verband wordt gebracht met het mysterie v an de
Triniteit. De plaats waar Joachim dit voor het eerst expliciet doet, is in boek II van zijn Liber de
Concordia Novi ac Veteris Testamenti , dat hij begin jaren negentig voltooide. 75 Het is ditmaal niet
mogelijk om een figuur als leidraad te nemen, want die is er eenvoudigweg niet. De weerslag en
het resultaat van deze stap zijn weliswaar probleemloos terug te vinden in het Liber Figurarum
(voornamelijk in de zgn. cirkeldiagramman, waarover meer in de volgende paragraaf), maar voor
de eerste aanzetten zijn we op deze tekst aangewezen.
3.2.4.1 - Concordia
Het Liber Concordia is een werk waarin Joachim in eerste instantie zijn exegetische principes
uiteenzet, waar we omwille van de helderheid eerst even bij stil moeten staan. Exegese in
Joachims tijd vond voornamelijk plaats aan de hand van het principe van de viervoudige
schriftzin. Men onderscheidde doorgaans vier betekenissen die een schrifttekst kon hebben: naast
een letterlijke waren dat een allegorische, een tropologische (morele) en een anagogische
betekenis. 76 Joachims exegetische methode - die hij de concordiamethode noemt - is hierop een
variant en onderscheidt een tweevoudige schriftzin, die hij allegoria en concordia noemt. 77 Aan de
hand van beide principes zoekt Joachim naar parallellen in de schr ift. Onder allegoria (niet te
verwarren met de traditionele allegorie) verstaat hij de verhouding deel - geheel. De aartsvader
Abraham staat bijvoorbeeld model voor de orde van aartsvaders, zoals Zacharias model staat
voor de orde van de priesters.
Het concordiaprincipe is veel belangrijker. Concordia is voor Joachim het vinden van
parallelle patronen tussen het Oude en het Nieuwe testament. 78 Zo bestaat er bijvoorbeeld concordia
tussen enerzijds Abraham en Sara, en anderzijds Zacharias en Elizabeth. Over beide huwelijken
vertelt de Schrift immers dat God er op wonderlijke wijze heeft ingegrepen, zodat ze op hoge
Psalterium II, f. 257: ‘…ubi duo eorum dicti sunt angeli, qui interpretantur nunti i, manifeste voluit innotescere
Filium et Spiritum sanctum mittendos esse ab uno Patre pro salute generis humani...’ (mijn cursivering).
74 Zie boven, noot 28.
75 Vgl. POTESTÀ , ‘Geschichte als Ordnung’, 121 en 128, nt. 37. Een parallelle gedachtegang ontwikk elt Joachim
verderop in Psalterium II, dat tegelijk werd geschreven.
76 Bekend is het dertiende -eeuwse rijmpje: ‘Littera gesta docet, quid credas allegoria / Moralis quid agas, quid speres
anagogia’. Door Johannes Cassianus toegepast op de bijbelse stad Je ruzalem ziet dat er als volgt uit: a. Jeruzalem als
stad in Israël (letterlijk), b. Jeruzalem als de gemeente van Christus (allegorisch), c. Jeruzalem als het menselijk hart
waar - als het goed is - de Heer woont (tropologisch) en d. Jeruzalem als beeld va n het hemels koninkrijk
(anagogisch). Vgl. EKKEHARD MÜHLENBERG , ‘Schriftauslegung III’, TRE 30, 479.
77 Van beslissende betekenis voor de ontwikkeling van deze methode is het zogenaamde ‘Paasvisioen’ geweest (vgl.
par. 2.3.1), waarin Joachim zich bewust wer d van de ‘algehele harmonie van het oude en nieuwe testament’ (‘…tota
veteris ac novi testamenti concordia’, Expositio in Apocalypsim, fol. 39r-v, mijn cursivering).
78 Een definitie is te vinden in Liber de concordia Novi ac Veteris Testamenti, boek 2, deel 1, hoofdstuk 2 - ED 62 (in het
vervolg aangeduid als 2,1,2 etc. De toevoeging ED 62 etc. verwijst naar de editie van E. RANDOLPH DANIEL,
Philadelphia 1983): ‘Concordiam proprie esse dicimus similitudinem eque proportionis novi ac veteris testamenti…’
(Concordia is de gelijkenis tussen het nieuwe en het oude testament, die voortkomt uit een gelijke verhouding).
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leeftijd nog een kind kregen. Er bestaat ook concordia tussen Izak en Johannes de doper, de
beide kinderen die uit genoemde huwelijken voortkwamen . Een heel belangrijke concordia bestaat
er tussen Jacob en Jezus, van wie respectievelijk Izak en Johannes de doper volgens Joachim als
‘voorlopers’ kunnen worden beschouwd. Jacob is namelijk de ‘vleselijke’ vader van het volk
Israël, dat voortgebracht wo rdt door zijn twaalf zonen, terwijl Jezus de ‘geestelijke’ vader is van
het volk van de christenen, dat ‘voortgebracht’ werd door de twaalf apostelen. De figuren (niet
alleen personen, maar ook steden, orden en zelfs oorlogen) die op grond van hun concordi a bij
elkaar horen, ziet Joachim als het ware tegenover elkaar staan terwijl zij elkaar in het gezicht
kijken. Het verschil is dat de oudtestamentische figuren gedomineerd worden door het ‘vlees’, en
die van het Nieuwe Testament door de ‘geest’. Joachim te kent hierbij wel aan dat er ook in het
Oude Testament al ‘geestesvonkjes’ te vinden zijn, terwijl het mogelijk is dat we bij de figuren uit
het Nieuwe Testament nog restjes ‘vlees’ aantreffen.
Uit het vervolg van het betoog blijkt dat het concordiaprinci pe niet zomaar een doel op
zichzelf is. Het is veelmeer een hermeneutische sleutel. Joachim licht de betekenis ervan toe aan
de hand van het beeld van een verkeersweg, die vanuit een verlaten gebied naar een stad voert. 79
Deze weg gaat door dalen en over he uvels. In de dalen is het voor de reiziger moeilijk te bepalen
waar de weg naar toe zal leiden. Maar eenmaal weer op een heuvel aangekomen is de reiziger in
staat om te zien waar hij vandaan komt, en te bepalen waar hij naar toe wil.
De verkeersweg blijkt model te staan voor de heilsgeschiedenis. Het is de weg die de
mensheid moet afleggen. Feit is dat ze daarbij niet aan haar lot wordt overgelaten. De weg wordt
afgelegd onder Gods leiding, die onderweg regelmatig voor pleisterplaatsen heeft gezorgd,
waardoor de route als het ware in stukken wordt verdeeld. Het is bijvoorbeeld mogelijk de route
in te delen in drie tijdperken. In het eerste tijdperk (door Joachim aangeduid als status), leefden de
mensen ‘naar het vlees’. Die periode loopt van Abraham tot aa n Christus. De derde periode,
waarin geleefd zal worden ‘naar de geest’ is begonnen in de tijd van de grote kloosterstichter
Benedictus (6 e eeuw) en zal doorlopen tot het einde der tijden. In de tweede periode wordt
geleefd ‘tussen vlees en geest’. Deze pe riode loopt vanaf de geboorte van Christus, en Joachim
meent dat zij in zijn tijd ten einde zal lopen. Joachim onderscheidt voor elke status een
beginmoment en een bloeiperiode. Vandaar dat hij kan spreken over het begin van de derde
periode in de tijd van Benedictus, terwijl de tweede pas in zijn tijd afloopt. Er is dus altijd sprake
van enige overlap, waardoor de overgang van de ene naar de andere status vloeiend is. Met het
aflopen van de vorige kan dus de bloei van de volgende beginnen. 80
Joachim zet een volgende stap. 81 Min of meer parallel aan de drie status seculi zijn er drie
ordines te onderscheiden: gehuwden, priesters en monniken. Joachim meent dat in elke periode
van de wereldgeschiedenis voor één van deze orden een speciale rol is weggelegd. Tij dens de
eerste status geldt dat voor de orde van de gehuwden, tijdens de tweede status voor die van de
priesters en tijdens de derde voor die van de monniken. De conclusie dat er voor het aanbreken
van de derde status geen sprake zou zijn van de aanwezighe id van monniken is onjuist. Het gaat
hier duidelijk om het op de voorgrond treden. Ook vóór Benedictus waren er al monniken van
formaat. De conclusie dat met Benedictus de orde van de monniken en daarmee de derde status
is begonnen, heeft Joachim kunnen tr ekken op grond van concordia tussen Benedictus en de
oudtestamentische profeet Elisa: ‘We moeten weten, dat deze orde, die naar zijn vorm startte bij
St. Benedictus, naar zijn betekenis begon bij Elisa de profeet. 82 Het staat vast dat de
eerbiedwaardige Benedictus in zijn geest is gekomen, zoals blijkt uit hun overeenkomstige posities in de

Liber de concordia, 2,1,4 - ED 66.
De duur van elke status wordt door Joachim ook zorgvuldig beschreven (in aantallen generaties etc.), maar he t
voert te ver daar in dit verband uitgebreider op in te gaan. Ik beperk mij hier tot de hoofdlijnen.
81 Liber de concordia, 2,1,5 en 2,1,6 - ED 68-69.
82 Van zijn optreden wordt m.n. verslag gedaan in 2 Koningen 2 t/m 13.
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tijd en volmaaktheid van hun leven’. 83 Wat Joachim precies onder die overeenkomstige posities
verstaat laat ik hier rusten. Voor dit moment gaat het me om concordia als methode. Hier wordt
duidelijk hoe dat in de praktijk werkt. Het speuren naar parallellen, waar Joachim op grond van
de ontdekking van frappante overeenkomsten tussen personen en (reeksen van) gebeurtenissen
in het oude en nieuwe testament mee was begonnen, i s hier uitgegroeid tot een volledige
hermeneutische sleutel die zich voorbij de bijbelse tijd uitstrekt over de hele heilsgeschiedenis. De
reis door de tijd gaat, vanuit de verlatenheid naar de stad, gaat over bergen en door dalen en is
niet eenvoudig. Maar concordia biedt de reiziger uitzicht. Het is een methode die hem in staat stelt
het heden te duiden en zelfs de toekomst te schouwen: een bijbels -profetische methode. 84
3.2.4.2 - Concordia en Triniteit
Concordia biedt de reiziger dus uitzicht. Uitzicht wat betreft zijn reis door de tijd: waar komen we
vandaan, waar bevinden we ons nu, en waar gaat het naar toe. Maar nauw samenhangend met het
uitzicht biedt concordia ook inzicht. En wel inzicht in het mysterie van de Triniteit, zo maakt
Joachim vervolgens duidelijk: ‘Daarom dient de concordia tussen de drie status van de wereld in de
drie ordines aangewezen te worden (…). Want hoewel het aantal gebeurtenissen ontelbaar is,
heeft God het een na het ander zelfs tot aan de derde status getoond, om te openbaren dat Hij bestaat
in drie personen. Als God slechts één persoon was, zouden we niet hoeven zoeken naar drie
onderscheiden werken, noch de concordia hoeven aanwijzen’. 85 Hier raakt Joachim aan de in zijn
denken uiterst complexe samenhang van Triniteit en ge schiedenis, die hij in de hiernavolgende
hoofdstukken nog verder zal uitwerken. Het speuren naar concordia in Schrift en heilsgeschiedenis
dient dus op de een of andere wijze om dieper inzicht in het mysterie van de Triniteit te
verkrijgen. Scherper geform uleerd: in de geschiedenis (die trinitarisch gestructureerd blijkt te
zijn!) openbaart zich het mysterie van de Triniteit. Op deze samenhang gaat Joachim uitvoeriger
in in hoofdstuk negen.
In het tussenliggende hoofdstuk acht bespreekt hij een tweede man ier van kijken naar de
geschiedenis. 86 Vanuit het perspectief van de Triniteit heeft Joachim tot nu toe drie tijden in de
geschiedenis aangewezen, maar, zo zegt hij, vanaf een ander zijde belicht, dienen er geen drie
maar twee tempora aangewezen te worden. De eerste tijd is die van het oude testament, de tweede
tijd die van het nieuwe. De eerste tijd begint bij Adam, draagt vrucht vanaf Jacob en duurt tot aan
de geboorte van Christus, de tweede tijd begint bij Josia, 87 draagt vrucht vanaf Christus en duurt
voort tot aan het einde der tijden. Zoals Joachim parallel aan de drie status seculi de drie ordines
onderscheidde, zo onderscheidt hij twee volken parallel aan de twee tempora. Het volk van de
eerste tijd is het Joodse, het volk van de tweede tijd zijn de h eidenen. In het eerste volk, dat van
de ‘vaderen’, ziet Joachim een overeenkomst met de Vader als eerste persoon van de Triniteit. In
het tweede volk een overeenkomst met de Zoon, als tweede persoon. Het lijkt erop dat vanuit dit
perspectief de Triniteit niet ‘vol’ kan worden gemaakt. Het ontbreekt immers aan een derde volk,
c.q. de derde Persoon. Hier stuiten we echter juist op het meest karakteristieke van deze
benadering, die Joachim als volgt onder woorden brengt: ‘…men moet weten dat de letter van
het oude testament toevertrouwd werd aan het Joodse volk en de letter van het nieuwe aan het
Romeinse volk. Het geestelijke begrip dat voortkomt uit beide testamenten is echter toevertrouwd aan de
Liber de concordia, boek 2,1,5 - ED 68: ‘Illud autem scire oportet quod isdem ordo, qui secundum propriam formam
initiatus est a sancto Benedicto, secundum quandam significationem initiatus est ab Eliseo propheta, in cuius spiritu
venisse constat eundem venerabilem Benedictum, quod et tempora similia testantur et perfectio vite ’ (mijn cursivering).
84 Vgl. EUGÈNE HONÉE , ‘Joachim tegenover Augustinus’, 372.
85 Liber de concordia, 2,1,7 - ED 70 : ‘Ita enim per tres status mundi assignari oportet concordiam in eisdem ordinibus
(…); quia, etsi ea que acciderunt multiplicia sunt, idcirco tamen alia post alia usque tertio ostendit deus ut trinum se esse
ostenderet in personis. Alioquin si una persona esset deus, nec tria distincta opera querenda essent nec in uno eorum
tantum concordia assignari valeret’ (mijn cursivering).
86 Liber de concordia, 2,1,8 - ED 72-73.
87 Eén van de koningen van het tweestammenrijk Juda. Van zijn optreden wordt verslag gedaan in 2 Koningen 22 -23
en 2 Kronieken 34-35.
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geestelijke mensen’. 88 Uit de ‘letters’ van de beide testamenten komt dus het ‘geestelijke’ begrip voort!
Het ‘volk’ dat hierbij hoort zijn de ‘geestelijke mensen’, en voor wat betreft de overeenkomst met
de Triniteit wijst Joachim in de richting van de derde Persoon: de Heilige Geest!
Een opvallende parallel met de alfa-omegafiguren doet zich voor. Joachim lijkt ook hier,
net zoals bij de kleine omega, recht te willen doen aan het filioque: de Geest komt immers voort
uit de Vader én de Zoon. En als de geschiedenis als vestigium Trinitatis kan worden beschouwd,
dan dient ook dit gegeven daarin tot uitdrukking te komen. Niet voor niets zal Joachim straks aan
deze indeling de naam ‘diffinitio ω’ geven. 89
Een uitvoeriger beschouwing van de samenhang tussen Triniteit en geschiedenis vinden
we zoals gezegd in boek negen. Jo achim tekent meteen aan dat het hierbij gaat om een gelijktijdige
beschouwing van de twee benaderingen die tot nu toe zijn gepresenteerd. Opnieuw dringt zich
daarbij een vergelijking met de alfa -omegafiguren op. Deze figuren, waarin de A en de ω duidelijk
als bij elkaar behorend gepresenteerd werden, stonden voor een tweevoudige benadering van de
Triniteit. De letter alfa gaf de drie goddelijke personen weer, waarbij de Zoon en de Geest
voortkwamen uit de Vader. De kleine omega stelde het filioque veilig: D e Geest gaat uit van de
Vader én de Zoon. Het mysterie van de Triniteit vereist dat beide dingen tegelijk gezegd worden.
Die beweging maakt Joachim ook hier. 90 Het mysterie van de Triniteit vereist dat het drievoudige
patroon (dat hij straks ‘diffinitio A’ zal noemen 91) en het tweevoudige patroon (diffinitio ω)
tegelijk in ogenschouw worden genomen. 92
Overeenkomstig het drievoudige patroon (A) dienden we aan de wereld drie status toe te
kennen, waarin het mysterie van de Triniteit tot uitdrukking wordt gebra cht. Deze drie status
werden gekenmerkt door het optreden van de drie ordines, die elk een beeld dragen van één van
de goddelijke Personen. In boek negen zegt Joachim: ‘God wilde dat de drie ordines zo gemaakt
werden, dat zij beeld en gelijkenis van de Tri niteit zouden zijn (…). De orde van de gehuwden
draagt het beeld van de Vader: zoals de Vader daarom Vader is, omdat hij een Zoon heeft, zo is
de stand van de gehuwden slechts daarom ingesteld, opdat hij zonen zou baren (…). De orde van
de geestelijken draagt het beeld van de zoon, die het Woord van de Vader is, omdat deze orde
gemaakt is om te prediken en het volk de weg van de Heer en de regels van hun God te
verkondigen. De orde van de monniken draagt het beeld van de Heilige Geest, die de liefde van
God is, want deze orde zou de wereld en de dingen van de wereld niet kunnen verzaken, wanneer
ze daartoe niet werd uitgenodigd door de liefde van God en gedreven door dezelfde Geest die de
Heer naar de woestijn joeg. Ze wordt daarom geestelijk genoemd, omdat zij niet naar het vlees
wandelt, maar naar de Geest’. 93
Liber de concordia, 2,1,8 - ED 73 : ‘Et sciendum quod littera veteris testamenti commissa fuit populo Iudeorum,
littera novi populo Romano, spiritualibus autem viris spiritualis intelligentia que ex utraque procedit’ (mijn cursivering).
89 Liber de concordia, 2,1,11 - ED 80 : ‘Prima diffinitio designatur in A quod est elementum triangulatum. Secundum
designatur in ω in quo una virgula de medio duarum procedit’.
90 Vgl. MARJORIE REEVES , Joachim of Fiore and the prophetic future, Londen 1976, 5: ‘The Trinity was built into the fabric
of the time-process in such a way that its very inner relations were expressed therein ’.
91 Liber de concordia, 2,1,11 - ED 80, zie noot 84.
92 Zoals Joachim verderop zegt: ‘Dit moet uitdrukkelijk om de eigenheid van het mysterie zo worden aangenomen’
(‘…sed hoc plane accipiendum est proprietate mysterii’, Liber de concordia, 2,1,9 - ED 76). Lange tijd is echter in het
onderzoek de grootste aandacht uitgegaan naar ‘ diffinitio A’, Joachims driedeling van de geschiedenis, die dan vaak als
revolutionaire breuk gezien werd met de tot dan toe gangbare augustiniaanse tweedeling. Het feit dat Joachim hier zo
nadrukkelijk aangeeft dat de beide patronen tegelijk in ogenschouw dienen te worden genomen, nuanceert dit beeld
sterk. Eén van de eersten die dit onder ogen zag is Marjorie Reeves geweest, vgl. bijv. haar The Influence of Prophecy in
the Later Middle Ages - a study in Joachimism, Oxford 1969, 19-21, en de overgrote meerderheid van de onderzoekers is
haar daar in gevolgd. Vgl. bijvoorbeeld recent nog BRETT EDWARD WHALEN, ‘Joachim of Fiore and the Division of
Christendom’, Viator 34 (2003), 89-108, hier 94.
93 Liber de concordia, 2,1,9 - ED 75 : ‘...ipse voluit constitui tres ordines istos ut essent et ipsi ad imaginem et
similitudinem trinitatis (...) Habet ergo coniugatorum ordo imaginem Patris, quia sicut Pater ideo Pater est quia habet
Filium, ita ordo coniugatorum ad procreandos filios institutus est a deo (...). Habet et clericorum ordo imaginem Filii,
qui est verbum Patris, quia ad hoc constitututs est et ipse ut loquatur et doceat populum via Domini et ostendat ei
continue legittima dei sui. Ha bet et monachorum ordo imaginem Spiritus Sandcti, qui est amor dei, quia non posset
88

- 45 -

Overeenkomstig het tweevoudige patroon (ω) dienden we twee tempora, twee testamenten
en twee volken te onderscheiden. Hierover zegt Joachim in boek tien: ‘Daarom, omdat er twee
goddelijke personen zijn, van wie er één ongeboren en de ander geboren is, zijn er twee
testamenten gesticht, waarvan het eerste (…) in het bijzonder tot de Vader behoort, en het
tweede tot de Zoon’. 94
De cruciale verbindende schakel tussen beide patronen heeft te maken met de derde status
c.q. de derde orde, kortom: met de Heilige Geest. Om dit helder te krijgen moeten we ons de
alfa-omegafiguren opnieuw in herinnering roepen. Daarin zagen we al dat de Heilige Geest,
samen met de Zoon, gezonden wordt door de Vader (missio, A) en voortkomt uit de Vader én de
Zoon (processio, ω). Joachim rekent - door deze twee diffinitiones van de geschiedenis te
onderscheiden - heel bewust met deze dubbele oorsprong van de Geest. Dat heeft voor zijn visie op
de geschiedenis de volgende conseque nties: a) Op grond van diffinitio A, waarin de Vader de
Geest zendt, moet rekening worden gehouden met een derde status waarin de Heilige Geest tot
volle bloei zal komen. b) Op grond van diffinitio ω moet verdisconteerd worden dat de Geest
voortkomt uit de Vader én de Zoon. Dat zal dus ook zichtbaar moeten zijn in de oorsprong van
de orde van de monniken, die immers bij de Geest hoort. Vandaar dat Joachim voor de
oorsprong van de derde orde twee momenten signaleert. Eén in het tijdperk van de Vader (bij de
profeet Elisa), én één in het tijdperk van de Zoon (bij Benedictus). c) Aangezien op grond van
diffinitio ω slechts twee volken, twee testamenten en twee tempora onderscheiden kunnen worden,
betekent het tijdperk van de Geest (de derde status, en de daarbij behorende orde van de
monniken) niet een derde tijdperk met een derde volk etc. Binnen de bestaande tweedeling is er
hoop op een heilrijke periode waarin de Geest zijn glorie zal tonen, 95 waarin de orde van de
monniken een belangrijke rol zal spelen, en w aarin sprake is van geestelijk kennen, toevertrouwd
aan geestelijke mensen, die voortkomen uit beide volken.






De aanleiding tot Joachims beschouwingen in het Liber concordia en de min of meer
parallelle gedachtengangen in het vervolg van Psalterium II, blijft de nog altijd schijnbaar
onuitputtelijke inspiratie die er van het psalterfiguur uitgaat, in dit geval van de daaruit
geabstraheerde letters A en ω.
Wat de thematiek betreft: Joachim legt in zijn trinitarische beschouwingen een zwaar
accent op het doordenken van de immanente Triniteit, zij het met voortdurende aandacht
voor de orthopraxie. In Psalterium II voltrok zich met de presentatie van de alfa omegafiguren een wending naar de geschiedenis. Joachim liet zien dat vanuit de missiones
de heilsgeschiedenis kan worden begrepen, terwijl anderzijds de heilsgeschiedenis het
mysterie van de Triniteit openbaart. Hier wordt de wederzijdse betrekking van Triniteit
en heilsgeschiedenis voor het eerst zorgvuldig uitgewerkt, en worden de contouren van
een complete hermeneutiek van de heilsgeschiedenis zichtbaar. 96
De twee diffinitiones van de geschiedenis vormen de belangrijkste karakteristiek van de
inhoudelijke positie die Joachim inneemt. Diffinitio A laat zien dat het werk van
God in de heilsgeschiedenis trini tarisch zijn gestructureerd, wat het meest duidelijk
weerspiegeld wordt door de ordines, die immers een afspiegeling zijn van de
drievuldigheid. Diffinitio ω structureert Gods werk eveneens trinitarisch, maar dan bezien
vanuit de twee volken, testamenten en tijden. in twee tijden. De derde tijd is dus geen
‘nieuwe’ tijd, los van het tweede tijdperk dat gestempeld wordt door Christus en het

ordo ipse despicere mundum et ea que sund mundi nisi provocatus amore dei et tractus ab eodem Spiritu, qui expulit
dominum in desertum ; unde et spiritualis dictus est quia non secundum carnem ambulat sed secundum spiritum’.
94 Liber de concordia, 2,1,10 - ED 79 : ‘Igitur quia duo sunt quorum unus est ingenitus, alius genitus, condita sunt duo
testamenta, quorum primum, ut supra diximus, specialiter pertinet ad Patrem, secund um ad Filium...’.
95 Liber de concordia, 2,1,9 - ED 76 : ‘…gloriam ostensurur erat…’.
96 In haar recente proefschrift werkt JULIA EVA WANNENMACHER Joachims hermeneutiek zorgvuldig uit. Vgl. haar
Hermeneutik der Heilsgeschichte: De septem sigillis und die si eben Siegel im Werk Joachims von Fiore, Leiden 2005.
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Nieuwe Testament! De beide diffinitiones houden elkaar als het ware in evenwicht en
bieden een reële verwachting van een hoopvolle toekomst, wat echter niet hetzelfde is als
wilde speculaties.
3.2.5 - De geschiedenis in beeld: twee trinitarische cirkelfiguren
In het Liber Figurarum treffen we twee figuren waarin Joachim zijn trinitarische geschiedopvatting
waarvan we de contouren op het spoor kwamen, op fraaie wijze tot uitdrukking brengt. Met de
bespreking van de belangrijkste aspecten van deze twee figuren en een korte a anduiding van
enkele implicaties van Joachims geschiedopvatting (par. 3.2.6) wil ik dit hoofdstuk besluiten.
3.2.5.1 - Drie ineengevlochten cirkels
Beide figuren waarin Joachim zijn trinitarische geschiedenisopvatting uiteenzet, worden
gedomineerd door de cirkel. Zo complex als de eerste is, zo eenvoudig is de tweede. De
ineengevlochten cirkels staan vol met bijschriften en verwijzingen, en maken duidelijk de indruk
bedoeld te zijn als ‘overall’ -figuur: hier staat álles in.
Illustratie 4a: Ineengevlochten cirkels (origineel)

De drie cirkels stellen elk één van de drie goddelijke personen voor: Vader, Zoon en
Heilige Geest. Door de cirkels elkaar zó te laten snijden dat elke cirkel in de beide anderen
vervlochten is, beeldt Joachim de perichorese uit: de wederzijdse ‘inwoning’ van de goddelijke
personen die hun één-zijn symboliseert. Links van de cirkels komen we de inmiddels bekende
alfa-omegafiguren tegen, waarmee Joachim wil laten merken dat de intertrinitaire verhou dingen
die hij aan de hand van deze figuur zichtbaar heeft willen maken nog steeds hun geldigheid
hebben. Beter gezegd: zij vormen de basis voor de cirkelfiguur waarin de volle aandacht kan
worden gegeven aan de heilshistorische implicaties ervan.
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Illustratie 4b: Ineengevlochten cirkels (transcriptie - vereenvoudigde weergave)

De openbaring van de Triniteit strekt zich volgens deze figuur uit over de complete geschiedenis,
van Adam tot aan de finis mundi, het einde van de wereld. De drie cirkels symboliseren derhalve
‘diffinitio A’, waarmee Joachim de trinitarische structuur van de heilsgeschiedenis wilde
uitbeelden. Dit wordt onderstreept door het gegeven dat in elk van de cirkels gerefereerd wordt
aan de drie bijbehorende status mundi, en - zo kunnen we op grond van de voorgaande paragraaf
daaraan toevoegen - de drie ordines, hoewel Joachim daar niet expliciet naar verwijst.
Diffinitio ω komt tot uitdrukking in de woorden vetus testamentum en novum testamentum, die
dwars door de cirkels heengeschreven staan en de tweedeling van de tijd aangeven. Het woord
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spiritus sanctus komt twee keer voor. Het is door Joachim zo gepositioneerd dat he t één keer zowel
in de cirkel van de Vader als in de cirkel van de Zoon terecht is gekomen, en één keer helemaal
rechts, chronologisch gezien vlak voor het einde van de wereld. Zonder twijfel is het Joachims
bedoeling op deze wijze de dubbele oosprong van de Heilige Geest weer te geven: gezonden
door de Vader, voortgekomen uit Vader én Zoon.
Ondanks al deze geledingen blíjft het Joachim gaan om de openbaring van de éne God
van Israël. Dat komt duidelijk naar voren in de weergave van de Hebreeuwse godsnaam, in de
voor Joachim kenmerkende transcriptie IEUE. Middenin de figuur is de Naam door de cirkels
heengeschreven, bovenaan worden de lettercombinaties IE, EU en UE toegevoegd aan
respectievelijk de namen van Vader, Zoon en Geest. En alsof dat nog niet genoe g is, wordt het
bij wijze van opschrift boven de figuur nog eens breed uitgemeten: Ik ben de alpha en de omega,
de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob - de beide teksten die Joachim zo
cruciaal achtte voor de godsopenbaring in oude en nieu we testament in één adem achter elkaar
uitgesproken.
Dat het te verwachten tijdperk waarin de Heilige Geest tot volle openbaring komt een
echte heilstijd zal worden komt in deze figuur niet heel dominant naar voren. Wel noteert
Joachim dat het laatste tijdperk een tempus sub tipico intellectu zal zijn, wat doet denken aan de
verwachting van een groep mensen die met ‘geestelijk begrip’ begiftigd zal zijn, en waarover in
het Liber Concordia gesproken werd. Dat deze periode echt als een periode van bloei en
verwachting gezien mag worden, wordt zichtbaar in een andere figuur.
3.2.5.2 - De trinitarische boomcirkels
Het fascinerende aan de boomcirkelfiguur is dat hij in al zijn eenvoud (ik doel op het ontbreken
van complexe bijschriften, niet op de grafische vo rmgeving!) toch weer twee belangrijke
karakteristieken van Joachims visie op de geschiedenis trefzeker weergeeft.
De indeling in drieën (volgens diffinitio A), valt meteen op. Maar feitelijk is diffinitio ω de
belangrijkste component van de figuur. Het gaat namelijk primair om de verhouding van de twee
volkeren, Joden en heidenen. We zien onderaan hoe beide ontspringe n aan Noach. De derde loot
aan de stam loopt al snel dood. Hierbij is de naam van Noachs zoon Cham vermeld, die immers
door zijn vader vervloekt werd. 97 De beide andere zonen, Sem en Jafeth, staan voor
respectievelijk het Joodse en heidense volk. Tijdens de eerste status beleeft het Joodse volk haar
bloeitijd. Tijdens de tweede status zijn de rollen omgedraaid. Het heidense volk groeit en bloeit,
terwijl het Joodse achterblijft. Zij hebben immers Christus niet als Messias aangenomen. Joachim
noteert het nergens, maar mijns inziens is er geen andere interpretatie mogelijk. Heel opvallend is
de derde status, die niet alleen groei en bloei voor het heidense volk betekent, maar óók voor het
Joodse! Heel duidelijk maakt Joachim zichtbaar dat de status waarin de He ilige Geest zijn werk
tot volle ontplooiing brengt een periode van heil is: groei en bloei voor Jood én heiden. Joachims
visie op de geschiedenis wordt gekenmerkt door de verwachting van vooruitgang en voltooiing,
een verwachting die gegrond is in niemand minder dan de Drie-ene God zelf. 98
3.2.6 - Joachims trinitarische geschiedopvatting: consequenties voor de hermeneutiek
Al een aantal keren is tussen de regels door duidelijk geworden, dat het voor een evenwichtige
visie op Joachim en zijn ideeën belangrij k is om ons niet teveel blind te staren op de
Joachimreceptie door de eeuwen heen, maar telkens terug te keren naar de bronnen zelf. Dat
geldt eens te meer wanneer we nadenken over de hermeneutische consequenties van Joachims
trinitarische geschiedopvattin g. De gedachte aan een derde tijdperk, beheerst door viri spirituales in
een ecclesia spiritualis, zonder priesters, sacramenten en kerkelijke structuren, en waarin ook het
Dit wordt beschreven in Genesis 9,18 -28.
Joachim is met zijn verwachting van een hoopvolle toekomst voor Israël zijn tijd ver vooruit, en geeft er blijk van
al heel vroeg hoofdstukken als Romeinen 9 -11 ernstig te hebben genomen! Vgl. ook EUGÈNE HONÉE, ‘Joachim
tegenover Augustinus’, 390.
97
98
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Nieuwe Testament haar geldigheid heeft verloren - de kerk wordt immers direct door de Heilige
Geest geleid! - is simpelweg ongegrond. Dat dit beeld ontstaan is, is goed te begrijpen. De
radicale beweging van franciscaanse spiritualen onder leiding van Gerhard von Borgo San
Donino heeft Joachim al snel in deze richting geïnterpreteerd. Da t het beeld echter zo lang
hardnekkig is blijven bestaan, is te wijten aan een blinde vlek bij de Joachimonderzoekers. 99 Te
lang is door de algemene historici geprobeerd Joachims geschiedenisopvatting te begrijpen
zonder aandacht te besteden aan zijn trinit eitsleer. En zoals inmiddels duidelijk is geworden,
hangen deze beide nu juist onlosmakelijk met elkaar samen. Het door hen telkens weer
benadrukte beeld van de driedeling van de geschiedenis, houdt onvoldoende rekening met
Joachims tweede definitie (ω) van de geschiedenis. Hieruit blijkt dat de verwachting van een
heilstijd plaatsheeft binnen de indeling in twee tijdperken c.q. volken en testamenten. Ook wordt
niet gerekend met het feit dat Joachim de oudkerkelijke gedachten van perichorese en het filioque
volledig honoreert, zoals duidelijk blijkt uit de besproken figuren. De goddelijke personen
kunnen in Joachims denken op geen enkele wijze los van elkaar gedacht worden. Er is bij hem
dan ook geen ruimte voor een ‘apart’ volk van de Geest, in een ‘apart’ tijdperk van de Geest. Het
Nieuwe Testament achtte Joachim onvervangbaar, en geldig tot aan de wederkomst van Christus.
Ook de twee ordines die bij de eerste en de tweede status mundi horen gaan in de derde status niet
ten onder, net zomin als de bestaande kerkelijke structuren.
Illustratie 5: Trinitarische boomcirkels

99

Vgl. KURT-VICTOR SELGE, ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 47.
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Het kerkelijk leergezag van (na) Joachims dagen moet dit ingezien hebben. Het is namelijk
heel opvallend dat het nooit gekomen is tot een algehele veroordeling van Joachims opvattingen,
en dat in de verder zo ketterrijke dertiende eeuw! Op onderdelen is er weliswaar heel duidelijk
kritiek, zoals uit de documenten van het Vierde Lateraans Concilie (1215) en de commissie van
Anagni (1255). 100 Het slot van het conciliedocument springt in dat licht des te meer in het oog.
Na Joachims positie te hebben overwogen besluit het concilie dat wie zich op het punt van de
triniteitsleer in de lijn van Joachim beweegt, als ketter aangemerkt moet worden. Maar daarmee is
de kous niet af. Het document besluit als volgt: ‘Wij wensen echter, dat het klooster van Fiore,
waarvan Joachim zelf de stichter was, op geen enkele wijze nadelen ondervindt - want de
opvattingen ter plaatse zijn in overeenstemming met de rege l en haar levensstijl is heilzaam. Te
meer daar Joachim zelf de opdracht gegeven heeft, ons al zijn geschriften voor te leggen,
waarmee zij door het oordeel van de apostolische stoel bevestigd dan wel gecorrigeerd zouden
kunnen worden, en een brief dicteer de, die hij met eigen hand ondertekend heeft, waarin hij
krachtig belijdt aan het geloof vast te houden waaraan de kerk van Rome vasthoudt, die naar de
beschikking van de Heer de moeder en lerares van alle gelovigen is’. 101 Als persoon krijgt Joachim
dus veel meer krediet dan we op grond van de latere beeldvorming verwacht zouden hebben.
Hoewel Joachim zijn kijk op de geschiedenis dus op een veel evenwichtiger wijze vorm
geeft dan veelal gezien is, blijft de vraag wat hij dan wél precies van de toekomst verw achtte. Een
aantal aspecten kwam gaandeweg al aan de orde. Joachims verwachting van de toekomst is
progressief te noemen. Hij verwacht vooruitgang en voltooiing, een bloeitijd voor de kerk én
voor Israël, waarin de orde van de monniken een centrale rol zal spelen. Dit volk, dat voortkomt
uit Joden én heidenen zal door de Geest begiftigd zijn met een geestelijk inzicht dat zijn weerga
tot nu toe op aarde niet heeft gekend. Er zal een samenleving ontstaan waarin deze derde stand
samen met de twee andere ordines een steeds volmaakter afspiegeling zal zijn van de Triniteit, naar
wiens beeld ze ook zijn geschapen. De derde status mundi waarin dit alles gebeuren zal, stelt
Joachim gelijk aan het duizendjarig rijk, waarvan sprake is in Openbaring 20. 102 Tegelijkertijd ziet
Joachim de toekomst op korte termijn somber in, zeker nadat Jeruzalem door Saladin - die hij als
één van de zeven koppen van de anti -christelijke draak uit Openbaring 12 en 17 beschouwde - is
ingenomen. 103 Joachim is er echter van overtuigd dat het Go d zelf is die dwars door al deze crises
heen zijn kerk tot aan het einde der tijden zal voorgaan.

Deze commissie, door Paus Alexander IV in het leven geroepen, was bedoeld om enkele pseudojoach imitische
geschriften te beoordelen, maar spreekt zich in het verlengde daarvan ook uit over authentiek werk van Joachim.
101 DENZINGER EN HÜNERMAN , Symbolorum, 809: ‘In nullot amen propter hoc Florensi monasterio, cuius ipse
Ioachim exstitit institutor, vo lumus derogari: quoniam ibi et regularis est institutio, et observantia salutaris: maxime,
cum ipse Ioachim omnia scripta sua Nobis assignari mandaverit, Apostolicae Sedis iudicio approbanda seu etiam
corrigenda, dictans epistolam, quam propria manu subscr ipsit, in qua firmiter confitetur, se illam fidem tenere, quam
Romana tenet Ecclesia, quae disponente Domino cunctorum fidelium mater est et magistra’.
102 De opmerking van Honée dat Joachims visie op de toekomst ‘…derhalve te typeren [is] als chiliastisch’ (HONÉE,
‘Joachim tegenover Augustinus’, 367) is in zoverre verwarrend, dat Joachim zeker geen chiliast in de gebruikelijke
zin van het woord is. Zeer terzake over Joachims ‘chiliasme’ met verwerking van de meest recente
onderzoeksgegevens is KURT-VICTOR SELGE in zijn ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, met name 50 en 55-59.
103 Vgl. par. 2.3.1.
100
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4. Slotbeschouwing
Hoofdmomenten in Joachims triniteitsleer op waarde geschat
Quid Deus magnus sicut Deus noster?
Tu es Deus qui facis mirabilia! 1
4.1 - Inleiding
In dit slothoofdstuk komen drie zaken aan de orde. In de eerste plaats geef ik aandacht aan
enkele hoofdmomenten uit Joachims triniteitsleer, die opkomen uit het vorige hoofdstuk
(paragraaf 4.2). Hiermee beantwoord ik het eerste deel van de on derzoeksvraag waarmee deze
scriptie begonnen is: Wat is zowel inhoudelijk als methodisch kenmerkend voor Joachims triniteitsleer ?
Omdat ik dit onderzoek plaats in de context van de hernieuwde aandacht voor de triniteitsleer in
de hedendaagse systematische theologie, komen vervolgens kort enkele karakteristieken van deze
beweging aan de orde (paragraaf 4.3). Ten slotte geef ik een evaluatie en ga ik in op Joachims
betekenis voor vandaag (paragraaf 4.4). Daarmee geef ik een antwoord op de tweede helft van
mijn onderzoeksvraag: In hoeverre is Joachims benadering van betekenis voor hedendaags christelijk geloven en
denken?
4.2 - Hoofdmomenten in Joachims triniteitsleer
Het vorige hoofdstuk biedt een lengtedoorsnede te maken van Joachims beschouwingen over de
Triniteit. Op deze wijze konden de ontwikkelingen die de abt gedurende zijn leven doormaakte,
op de voet worden gevolgd. Enkele karakteristieken van zijn benadering passeren in deze
paragraaf de revue.
4.2.1 - Voortdurende dynamiek
Joachims trinitarische reflecties vertonen een voortdurende dynamiek, die op verschillende
punten aan het licht komt. In de eerste plaats constateerden we een verschuiving in genre. Het
vroegste trinitarische traktaat van de abt was sterk polemisch van aard ( De unitate, gericht tegen
Lombardus). Gaandeweg zagen we echter de polemiek naar de achtergrond verdwijnen en plaats
maken voor de meditatie ( De contemplatione), die op zijn beurt weer overging in een meer
systematische beschouwing ( Psalterium II, Liber Concordiae).
Ook inhoudelijk tekent zich een verschuiving af. Ging de aandacht van de abt in eerste
instantie vrijwel uitsluitend uit naar de immanente Triniteit (anti -Lombardusfiguren,
psalterfiguur), gaandeweg kreeg hij steeds meer oog voor de economische Triniteit. Vanaf de alfaomegafiguren kwam de geschiedenis in beeld. In de teksten en figuren die Joachim nadien het
licht doet zien, wordt de aandacht voor de geschiedenis alleen maar groter ( Liber concordiae,
trinitarische cirkelfiguren). De abt geeft blijk van een evenwic htige benadering, waarin immanente
en economische Triniteit elkaar wederzijds bevruchten: met behulp van de concordiamethode is
de werkzaamheid van de Drie -ene God uit de geschiedenis af te lezen .
Wanneer we ten slotte de verschillende figuren naast elkaa r bekijken, wordt een derde
beweging zichtbaar: Joachims zoektocht naar een zo adequaat mogelijke verwoording en
verbeelding van het mysterie van de Triniteit. De abt beproeft diverse figuren en diagrammen,
waarbij hij over de ene figuur beter te spreken i s dan over de andere. Het driehoekige psalter mag
hier als hoogtepunt genoemd worden. Zowel zijn concrete vorm als de ervan afgeleide abstracties
geven Joachim ongekende mogelijkheden tot verwoording en verbeelding van zijn
triniteitstheologische inzichten .

1

Psalterium Decem Chordarum, f. 227r-v.
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4.2.2 - Spiritueel engagement
De dynamiek die Joachims triniteitstheologie kenmerkt, krijgt een scherper profiel wanneer we
haar spiegelen aan Joachims biografie. We zagen dat die werd gekenmerkt door de
hartstochtelijke zoektocht naar een steeds zui verder vorm van monastiek leven. In dit opzicht
kan hij beschouwd worden als schakel in de ketting van gregoriaans geïnspireerde hervormers
sinds de elfde eeuw, en moeten figuren als Bernard van Clairvaux en Gerhoch van Reichersberg
tot zijn naaste geestverwanten worden gerekend. 2 Joachim beschouwt het als zijn roeping de kerk
voor te bereiden op en gereed te maken voor de wederkomst van Christus. Dat is ze in zijn
optiek nog niet. Weliswaar is de ontworsteling aan de invloed van wereldlijke machthebbers si nds
de investituurstrijd al een grote stap voorwaarts, maar daarmee is nog niet alles gezegd. De kerk
loopt in Joachims ogen nu het gevaar om de verworven vrijheid als een bezit te gaan
beschouwen, dat verdedigd dient te worden. Dat leidt tot te veel aanda cht voor de aardse,
zichtbare gestalte van kerk. Bovendien ontbreekt het daarbij aan de noodzakelijke ootmoed, die
voor de kerk in haar bruidsgestalte juist zo kenmerkend dient te zijn. Dit gebrek aan ootmoed
leidt volgens Joachim tot politieke fouten, die - zou de kerk ootmoed hoger in het vaandel
hebben - vermeden kunnen worden. 3
Theologische reflectie en biografische ontwikkelingen gaan in zekere zin gelijk op. Samen
met de concordiamethode vormt Joachims triniteitstheologie zijn theologische bijdrage aan de
noodzakelijke hervormingen. In kritische dialoog met Lombardus zet hij een ander spoor uit in
het denken over de Triniteit. Dit spoor, onlosmakelijk verbonden met zijn profetische methode
van bijbeluitleg, culmineert uiteindelijk in een vernieuwde v isie op het verloop van de
geschiedenis, met name wat betreft de eindtijd. Dat in deze trinitarische geschiedenisopvatting
een speciale plek weggelegd is voor hen die het monastieke bestaan met Joachim delen, hoeft ons
- gezien zijn levensloop - niet te verbazen.4
4.2.3 - Liturgisch geworteld in de soteriologie
Joachims bestaan is volledig verbonden geweest met het kloosterleven. Dit leven beschouwde hij
als de meest geschikte wijze van bestaan om God te dienen. Het was een leven waarin het ritme
van de dag bepaald werd door de liturgie. Daarmee stuiten we op een derde karakteristiek
element in Joachims triniteitsleer: zij hoort naar zijn besef in de eerste plaats thuis in de liturgie.
Joachim ‘leeft’ als het ware in de Triniteit en het doordenken van dit mysterie is voor hem
orthodoxie: ware lofprijzing in de meest letterlijke zin van het woord. Waar hij het nodig acht,
schuwt Joachim de polemiek niet. Maar zijn hart ligt elders. Als het even kan laat hij het genre
snel vallen, om over te gaan tot het schr ijven van contemplatieve teksten. Ook de twee
belangrijkste stroomversnellingen in zijn denken (het paas - en pinkstervisioen) zijn in de eerste
plaats liturgische ervaringen! Bij de ontdekking van het tiensnarige psalter als ultieme vorm om
het mysterie van de Triniteit te verbeelden, gaat het zonder twijfel niet alleen om de vorm in
abstracto, maar is het feit dat het gaat om een muziekinstrument van minstens zo grote betekenis.
Alleen met muziek kan de lofzang gaande worden gehouden, en het tiensnarige ps alter is in dat
verband een preek op zich.
Vgl. SELGE, ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 49v.
SELGE, ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 54: ‘Sie kämpft weiter u m Libertas, wo die biblisch zu erkennenden
Zeichen der Zeit zur größeren Humilitas und Leidensbereitschaft mahnen würden’. Uitgebreider hierover H.
GRUNDMANN , ‘Kirchenfreiheit und Kaisermacht um 1190 in der Sicht Joachims von Fiore’, Deutsches Archiv für die
Erforschung des Mittelalters 19 (1963), 353-396.
4 SELGE , ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 51v.: ‘Nur Joachims Eingreifen in die scholastische Trinitätsdiskussion
des 12. Jahrhunderts (...) begründet Joachims besonderen Ort in der Geschichte des Denk ens über Geschichte und
Endzeit. Das Motiv, aus dem erst die trinitätstheologische, dann die geschichtstheologische Entdeckung erwächst, ist
die monastische Sehnsucht nach der Kirchenreform, nach der wahrhaft christlichen Kirche, und das Hilfsmittel, das
ihm dabei dient, ist die von ihm schon lange vor seinem Beitrag zur Trinitätstheologie postulierte Entsprechung der
beiden Testamente und ihrer Zeitabläufe als Zeiten der Vater und Sohnesoffenbarung mit dem durch beide Zeiten
hindurchgehenden, seinerseits t rinitätstheologisch begründeten gleichzeitigen und sich verstärkenden Wirken des
Geistes’.
2
3
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In de liturgie bezingt de christelijke kerk Gods verlossend handelen in de geschiedenis.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor iemand als Joachim Triniteit, liturgie en soteriologie
nauw met elkaar samenhan gen. Het meest duidelijk maakt Joachim dit zichtbaar in Psalterium II,
waar hij de mogelijkheden die de abstractie van het psalterfiguur hem biedt, exploreert in de
richting van de heilsgeschiedenis. De incarnatie van God in de Zoon en de zending van de
Heilige Geest door God in de geschiedenis - waarvan we de voorafschaduwing al in het Oude
Testament terugvinden, denk aan Joachims duiding van Genesis 19 - vinden plaats met het oog
op het heil van de mensen. Joachims triniteitstheologie wordt gedragen door deze overtuiging.
4.2.4 - De geschiedenis als ‘vestigium trinitatis’
Het verlossend handelen van de Drie -ene God, waarop in de liturgie het loflied wordt gezongen,
vindt plaats in de concrete geschiedenis van deze wereld. Het verleden is daarmee heilshistorisch
gekwalificeerd. Dat Joachim op grond van de Triniteit met een compleet nieuwe visie op de
heilsgeschiedenis voor de dag komt, is wel de meest spraakmakende uitkomst van zijn
triniteitstheologie. In Psalterium II werd de wederzijdse betrekking van T riniteit en
heilsgeschiedenis voor het eerst uitgewerkt. We zagen dat Joachim de geschiedenis beschouwt als
trinitarisch gestructureerd, dat hij van mening is dat Gods handelen in de geschiedenis de
Triniteit openbaart en dat op grond van de Heilige Schrif t (met behulp van de concordia methode) het nodige te zeggen is over het verloop van de heilsgeschiedenis tot aan het einde der
tijden. Joachim legt een progressieve geschiedenisopvatting aan de dag, met grote aandacht voor
de nog onvervulde beloften van h et Nieuwe Testament: de bekering van de Joden en de
verkondiging van het evangelie aan alle heidenen.
4.2.5 - Methode
Al eerder wees ik op de door Joachim ontwikkelde ‘contemplatief -antidialectische similitudo
Trinitatis’.5 Op grond van Romeinen 1 acht J oachim het legitiem uit de ‘werken van de schepping’
te doorzien wat van God in principe niet gezien kan worden, namelijk zijn ‘eeuwige kracht en
goddelijkheid’. 6 De goddelijke eenheid probeert hij dan ook bij voorkeur te begrijpen als een
unitas collectiva, die hij aan de hand van diverse beelden uit schepping en geschiedenis illustreert.
Joachim is zich bewust van de beperking van deze methode. Uiteindelijk schieten alle analogieën
tekort, en ontstijgt Gods wezen ons bevattingsvermogen. Maar er is - aldus Kurt-Victor Selge voor Joachim geen beter alternatief: ‘Jede Redeweise, die den Eindruck entstehen lassen kann, es
existiere oder substitiere eine göttliche Substanz außerhalb oder unabhängig von der
Dreipersonalität des ewigen und sich geschichtlich fo rschreitend kundgebenden Gottes,
widerspricht dem christlichen Glauben, indem sie die Trinität durch eine Quaternität von
Gottheit und Gottpersonen ersetzt’. 7 Joachims belangrijkste bijdrage bestaat in de ontdekking
van het psalterfiguur, waarmee hij beter dan ooit tevoren kan duidelijk maken dat de goddelijke
wezenseenheid bestaat in de onlosmakelijke verbondenheid van de drie Personen. Hoewel het
psalterfiguur Joachim vele nieuwe perspectieven geopend heeft, zal hij waarschijnlijk de eerste
zijn die erkennen zal dat het ondanks alles een similitudo dissimilis blijft. Voor Joachim blijft de
monastieke liturgie en niet de schrijftafel de eerst aangewezen plaats voor de Godsontmoeting.

Een typering van SELGE (‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 59). Zie paragraaf 3.2.2, noot 62. ‘Pre-dialectisch’ is
wellicht nog beter.
6 ‘Want hetgeen van Hem n iet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping
der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien’ (Rom. 1,20). Otten spreekt over ‘the balance of Nature and
Scripture’, die gemeengoed was onder middeleeuwse theolo gen en die Joachim dus deelt met zijn tijdgenoten. Vgl.
WILLEMIEN OTTEN, From Paradise to Paradigm, Leiden 2004, 51-55.
7 SELGE , ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 62.
5
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4.3 - Triniteitsleer vandaag
Het trinitarisch dogma kan zich sinds e nkele tientallen jaren internationaal gezien weer in een
toenemende belangstelling verheugen. Die belangstelling is zo groot en bovendien niet beperkt
tot één of enkele christelijke denominaties, dat men wel is gaan spreken van een ‘renaissance’. 8
De eerste aanzet tot een vernieuwing van de triniteitsleer is te vinden in het werk van Karl
Barth en, iets later, Karl Rahner. G. van den Brink merkt op dat ‘…het herwonnen inzicht in de
enorme theologische betekenis van de triniteitsleer gedurende de vorige ee uw eigenlijk pas
geleidelijk aan doorbrak’. 9 Inmiddels kunnen we constateren dat dit geleidelijk doorgebroken
inzicht behoorlijk wortel heeft geschoten. Auteurs die vandaag de dag toonaangevende
gesprekspartners zijn in het internationale debat, komen uit alle delen van de wereldkerk. Er zijn
rooms-katholieken bij (Catherine LaCugna), maar ook gereformeerden (Jürgen Moltmann, Colin
Gunton), lutheranen (Wolfhart Pannenberg, Robert Jenson), oosters -orthodoxen (John
Zizioulas) en ‘evangelicals’ (Stanley Grenz, F. LeRon Schults).
Temidden van alle vanzelfsprekende variatie en accentverschillen, lijkt zich inmiddels op
een tweetal punten een behoorlijke consensus af te tekenen. 10 In de eerste plaats betreft dat de
inzet bij de economische Triniteit: bij de concre te heilsgeschiedenis, waarin God zich openbaart
als Vader, Zoon en Heilige Geest. In de tweede plaats betreft het de plaats van het trinitarisch
dogma in het geheel van de dogmatiek. In plaats van verplichte sluitsteen of zelfs overbodig
aanhangsel, 11 krijgt zij voor steeds meer hedendaagse auteurs een ‘…regulatieve betekenis voor
het geheel van de dogmatiek’. 12 Vanuit een consequent trinitarisch gezichtspunt probeert men
dan de klassieke loci van de dogmatiek opnieuw te doordenken.
Christoph Schwöbel acht het een belangrijke opgave voor hedendaagse dogmatici om aan
te tonen dat de triniteitsleer het inderdaad verdiend als ‘Rahmentheorie’ voor christelijk geloven
en denken te functioneren, en wijst op de volgende aandachtspunten. 13 a. In de eerste plaats moet
aangetoond worden in hoeverre de triniteitsleer de identiteit van de God van het christelijke
geloof, zoals die in het bijbelse getuigenis naar voren treedt, expliciteren kan. b. In de tweede
plaats dient verhelderd te worden hoe eenheid en verscheidenheid van het handelen van God in
de ‘Beziehungseinheit’ van Vader, Zoon en Geest verankerd is, zodat ‘…das trinitarische
Handeln Gottes als Selbstmanifestation seines trinitarischen Seins verstanden werden kann’. 14 c.
In de derde plaats gaat het om de vraag hoe de persoonlijke identiteit van Vader, Zoon en Geest
begripsmatig zo onder woorden kunnen worden gebracht, dat de eenheid van God niet
Zo bijvoorbeeld CHRISTOPH SCHWÖBEL , ‘Trinität IV’, TRE 34, 116: ‘Im letzten Viertel d es 20. Jh. kommt es zu
einer weitgehenden Renaissance trinitarischer Theologie, die Theologen aus unterschiedlichen konfessionellen
Traditionen und kulturellen Kontexten in ökumenischer Gemeinschaft verbindet’.
9 G. VAN DEN BRINK , ‘De hedendaagse renaissa nce van de Triniteitsleer – een oriënterend overzicht’, Theologia
Reformata 46-3 (2003), 210-240, hier 230. Dit artikel bevat een uitgebreide en informatieve inleiding in de huidige
stand van zaken, met verwerking van recente literatuur. In het kader van dit slothoofdstuk volsta ik met een
schetsmatige weergave van enkele fundamentele zaken. Breder hierover: NICO DEN BOK, Communicating the Most High
– a systematic study of person and trinity in the theology of Richard of St. Victor († 1173), Turnhout 1996, 7-52.
10 G. VAN DEN BRINK , ‘Reflexen’, Theologia Reformata 50-4 (2007), 413-429, met name 420v.
11 Zo bijvoorbeeld BERKHOF , Christelijk geloof, Nijkerk 1985, 326: ‘Als wij handelen over God (…) is er onzes inziens
geen reden om Hem zoiets als drieëenheid toe te schrijven’. Vgl. voor andere voorbeelden ANTONIE VOS JACZN.,
Johannes Duns Scotus, Leiden 1994, 217v.
12 VAN DEN BRINK , ‘Reflexen’, 421. Vgl. ook SCHWÖBEL , ‘Trinität IV’, 117v.: ‘Diese neue Zuwendung zur
Trinitätslehre spricht der Trinitätslehre einerse its gesamttheologische Bedeutung zu und hebt ihre Beschränkung auf
einen abstrakten Sonderlocus der Dogmatik auf; andererseits versteht sie diese als Explikation der Grundvollzüge
des christlichen Glaubens im Gottesdienst und in der Praxis der christlichen Lebens. Deren ökumenische Relevanz
zeigt sich deswegen nicht nur auf der Ebene theologischer Lehre, sondern auch im Kontext gottesdienstlichen
Lebens und in der Bestimmung des Verhältnisses der Gemeinschaft unterschiedlicher Kirchen in der Koinonia der
einen Kirche Jesu Christi. (...) In den vorgestellten Entwürfen verändert sich die Rolle der Trinitätslehre. Von einem
einzelnen Lehrstück der materialen Dogmatik wird sie zur „Rahmentheorie“ des christlichen Glaubens’.
13 SCHWÖBEL , ‘Trinität IV’, TRE 34, 118v.
14 IDEM.
8
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opgeheven wordt, en omgekeerd, hoe de eenheid van God zó begrepen kan worden dat zij de
persoonlijke identiteit van Vader , Zoon en Heilige Geest niet over het hoofd ziet. d. Ten slotte
kan volgens Schwöbel de triniteitsleer slechts dan regulatieve betekenis hebben, wanneer het lukt
om ‘…alle Aspekte des Verhältnisses von Gott, Mensch und Welt im Horizont des trinitarischen
Glaubensbekenntnisses zu erfassen, ohne die Perspektive des christlichen Glaubens - d.h. die
Rückbindung des Glaubens an das kontingente Ereignis der der Selbstvergegenwärtigung Gottes
in Wort und Sakrament - zu transzendieren’. 15
De toekomst zal uitwijzen in hoeverre kerk en theologie erin slagen aan deze opgave
gestalte te geven. Dat acht ik met Van den Brink, Schwöbel en vele anderen alleszins de moeite
waard, want ‘…de triniteitsleer is (…) niet zomaar een losse zwerfsteen in het gebouw van de
dogmatiek, maar omdat ze de narratieve geschiedenis samenvat die God in Jezus en de Geest met
Israël en de kerk heeft, is zij het raster waarbinnen alle christelijk -theologische reflectie dient
plaats te vinden. (…) Niets is zo bijbels als de triniteitsleer, mits de ze zoals gezegd om te
beginnen economisch - dus heilshistorisch - opgevat wordt’. 16
4.4 - Evaluatie: Joachim en triniteitsleer vandaag
In deze slotparagraaf kom ik terug op de hoofdmomenten in Joachims triniteitsleer, zoals ze in
paragraaf 4.2 zijn weergegeven. Ik loop ze hier nogmaals langs, met de bedoeling er enkele
opmerkingen bij te plaatsen. Soms zijn dat opmerkingen van evaluatieve aard, een andere keer
plaats ik datgene wat ik ontdekte in een wat breder kader. Leidraad blijft de vraag of Joachims
benadering van betekenis is voor hedendaags christelijk geloven en denken.
4.4.1 - Voortdurende dynamiek: van immanent naar economisch, of toch andersom?
Eén van de eerste dingen die opviel was de voortdurende beweging die Joachims nadenken over
het mysterie van de Triniteit kenmerkt. We signaleerden een vertrekpunt in immanente
trinitarische beschouwingen, maar met een steeds toenemende aandacht voor economische
Triniteit. Daarnaast zagen we het genre waarin Joachim schrijft langzaam verschuiven, en volgde n
we hem op zijn zoektocht naar een steeds adequatere verbeelding en verwoording van het
mysterie van de Triniteit. Hier wil ik de vinger leggen bij het eerstgenoemde punt, op de beide
andere kom ik terug in paragraaf 4.4.2.
Uitgedaagd als hij zich voeld e door Lombardus, reflecteert Joachim in zijn vroegste
trinitarische beschouwingen uitsluitend op de immanente Triniteit. Dit in tegenstelling tot wat
vandaag de dag gebruikelijk is. Dit tekent Joachim als theoloog uit een andere wereld. Voor hem
is de immanente Triniteit geen probleem, zoals dat voor vele theologen in onze tijd kennelijk wel
het geval is. Een belangrijke reden hiervoor ligt in het feit dat de doordenking van de immanente
Triniteit in de loop van de theologiegeschiedenis een eigen leven is gaan leiden, vaak vrijwel los
van de economische Triniteit. 17 Dit had niet zelden ingewikkelde speculaties met een sterk
abstract karakter tot gevolg. De uitkomst van dit proces laat zich raden en werd hierboven
exemplarisch door Berkhof verwoord.
Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de pioniers van de ‘trinitarische renaissance’
sterk de voorkeur blijken te geven aan een inzet bij de economische Triniteit. Bekend is de these
van Rahner: ‘Die ökonomische Trinität ist die immanente und umgekehrt’. 18 Door iemand als
Catherine LaCugna wordt deze these van Rahner echter geradicaliseerd: zij wil in navolging van
onder anderen Gordon Kaufman in het geheel niet meer over immanente Triniteit spreken !19
IDEM.
VAN DEN BRINK, ‘Reflexen’, 421.
17 Vgl. VAN DEN BRINK , ‘Renaissance’, 215.
18 Geciteerd in VAN DEN BRINK , ‘Renaissance’, 231.
19 CATHERINE MOWRY LACUGNA , God for Us: The Trinity
15
16

and Christian Life , San Francisco 1991, 227: ‘Kaufman (…)
and other theologians, perspicaciously touch on the weak point of the schema of immanent/economic Trinity. These
theologians naturally assume - and then reject - what the tradition has taught them: that the immanent Trinity is
equivalent to “God as he is in himself” or “God’s essence.” No doubt theology from the medieval period forward,
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Hoewel haar motieven (waaronder het weren van speculatie, idol atrie en projectie) het overwegen
waard zijn, is er mijns inziens terecht forse kritiek op deze benadering gekomen. Het wordt op
deze wijze namelijk vrijwel onmogelijk om recht te doen aan Gods zelfstandigheid en ook de
vrijheid waarmee God deze werkelijkh eid geschapen heeft en een relatie met mensen is
aangegaan, komt op de tocht te staan.
Een radicale inzet bij de economische triniteit zoals LaCugna die voorstelt, heeft
sindsdien niet meer op veel navolging kunnen rekenen. Het valt integendeel juist op dat er recent
weer opnieuw expliciete aandacht voor de immanente Triniteit wordt gevraagd! 20 Waar God naar
christelijk besef niet opgaat in de geschiedenis, kan dat mijns inziens ook niet anders. Het is
echter wel goed dat het met de nodige voorzichtigheid gebeurt en wij lering trekken uit de
momenten waarop men in het verleden in troebel water terecht is gekomen. 21
Joachim gaat dus zoals we zagen de omgekeerde route, de weg van immanent naar
economisch. Toch is deze oriëntatie geen nieuw element, maar in w ezen vanaf het begin al in nuce
aanwijsbaar. Joachim toont zich steeds wars van speculatie. Bij zijn beschouwingen over de
immanente Triniteit gaat het hem altijd om de orthodoxie: de ware lofprijzing van de Drie -ene
God. En die lofprijzing is in Joachims ogen in gevaar als we achter de openbaring van de Drie ene God in de geschiedenis de goddelijke eenheid als een vierde entiteit moeten aannemen. De
lofprijzing is verbonden met het leven van de kloosterling, we zouden kunnen zeggen: de
heilsgeschiedenis in het klein. Gaandeweg ontdekt Joachim dat het mysterie van de Triniteit niet
alleen zijn leven bepaalt, maar zelfs de hele geschiedenis omspant.
Joachims inzet is minder consequent bijbels (economisch) dan mijns inziens voor een
hedendaagse benadering wen selijk is. Wie hier echter een punt van maakt, schuift Joachim een
probleem in de schoenen dat het zijne niet is. Desondanks helpt Joachim ons onze blik toch
voortdurend op de concrete heilsgeschiedenis te richten wanneer we denken over de Triniteit. Hij
kan dit doen omdat bij Joachim immanente en economische Triniteit in elkaars verlengde liggen.
En dat is een gegeven dat we zeker niet uit het oog moeten verliezen.
4.4.2 - Spiritueel engagement: Joachim als inspirator
Hierboven kwamen we tot de conclusie dat het streven naar een zo zuiver mogelijke vorm van
monastiek leven een belangrijke karakteristiek van Joachims leven was. De zoektocht naar een zo
adequaat mogelijke verbeelding van het mysterie van de Triniteit past goed in dit plaatje. We
zagen ook dat hij hierin niet alleen stond, maar onderdeel uitmaakte van een bredere beweging
van kerkelijke vernieuwers. Met geestverwanten als Bernard van Clairvaux en Gerhoch van
Reichersberg deelt Joachim een spiritueel -institutionele kerkopvatting, die echter st erker dan bij
beide anderen doortrokken is van een bewustzijn in de eindtijd te leven. 22 In deze eindtijd is er in
especially Roman conciliar statements, and Protestant and Catholic dogmatic manuals, created precisely this
impression. But the economy itself does not necessarily imply real distinctions ‘in’ God that are of a different
ontological order than the distinctions in the economy. There may be such distinctions, and it may be a legitimate
enterprise for a purely speculative theology to posit such intradivine distinctions, but there is no transeconomic
perspective from which to establish their existence. And, as the history of the doctrine of the Trinity shows, as soon
as we begin to argue on the basis of such intradivine distinctions, we leave the economy behind. As soon as we leave
the economy behind, the doctrine of the Trinity has no bearing on life or faith’. Hoewel LaCugna zelf inmiddels
overleden is, is haar in Amerika bekroonde boek al dan niet direct nog altijd een belangrijke gesprekspartner.
20 Vgl. bijvoorbeeld PAUL D. MOLNAR, Divine Freedom and the Doctrine of the Immanent Trinity , New York 2002, die
expliciet het debat met LaCugna en Kaufman c.s. aangaat. In het Duitse taalgebied: ERNSTPETER MAURER, Der
lebendige Gott - Texte zur Trinitätslehre, Gütersloh 1999, die vijf j aar eerder al in een artikel hierop de aandacht vestigde
(IDEM, ‘Tendenzen neuerer Trinitätslehre’, Verkündigung und Forschung 39, 3-24.
21 Vgl. MAURER, Der lebendige Gott, 158: ‘Die angemessene Beschreibung des geschichtlichen Handelns Gottes hängt
engstens zusammen mit dem Hinweis auf das geheimnisvolle Wesen Gottes, das im Handeln Gottes nicht aufgeht
und gerade darin stets dreifach zur Sprache zu bringen ist. Kurz gesagt: Die ››ökonomische‹‹ Trinitätslehre führt zur
››immanenten‹‹ Trinitätslehre’. Terech t waarschuwt hij: ‘Daß Gott in Ewigkeit dreieinig ist - dieses Bekenntnis muß
zumindest gut motiviert und sorgfältig ausgelegt werden, soll es nicht verwechselt werden mit dem
größenwahnsinnigen Anspruch, das Geheimnis Gottes aufzudecken’.
22 SELGE , ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 54.
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Joachims optiek zoals we zagen een belangrijke rol weggelegd voor de orde van de monniken en
zal de kerk zich meer en meer vormen naar de wijz e van het kloosterleven.
Hoewel Joachim ervan overtuigd is dat de kerk het voor wat de vernieuwing betreft van
het grondvlak moet hebben, waarvan zijn interesse in de geschiedenis mede getuigt, lijken
bijvoorbeeld de lekenvernieuwingsbewegingen toch wat a an hem voorbij te gaan. 23 Over de
armen van Lyon laat hij zich expliciet negatief uit, hoewel Innocentius III (paus van 1198 tot
1216) van de zogenaamde humiliati later een officiële religieuze orde zal maken. 24 Volgens Selge
behoort Joachim ‘…viel zu sehr z ur Welt einer monastisch -klerikalen Elitekultur - wozu der
ungeheure Aufwand seiner Schrifthermeneutik ebenso gehört wie das Endzeitbewußtsein - als
daß er die historische Gleichsinnigkeit dieser unseßhaften Aufbrüche in der halblitteraten oder
illiteraten städtischen Laiengesellschaft wahrnehmen könte’. 25
Dat neemt echter niet weg dat het heel inspirerend is om Joachim te volgen op zijn
zoektocht naar een zo zuiver mogelijke vorm van monastiek leven, en te zien hoe dat zijn bezig
zijn met de Triniteit over en weer beïnvloedt. De rijkdommen van de ontdekte vormen worden
door Joachim volledig uitgebuit en doordacht in hun consequenties voor het bestaan tot ver over
de muren van het klooster heen. Voor degene die de uitdaging van Schwöbel aan wil gaan ‘…alle
Aspekte des Verhältnisses von Gott, Mensch und Welt im Horizont des trinitarischen
Glaubensbekenntnisses zu erfassen’, kan Joachims pogen niet anders dan aanstekelijk werken. 26
4.4.3 - Liturgisch geworteld in de soteriologie: ‘Heimholung’ van de triniteits leer
We zagen dat Joachims spreken over de Triniteit sterk is ingebed in het liturgische leven van het
klooster, waarin Gods verlossend handelen in de geschiedenis bezongen wordt. Joachim helpt
ons te realiseren dat de triniteitsleer uit de soteriologie op komt: het is de God die op
meervoudige wijze verlossend in de geschiedenis intreedt en door wiens gedifferentieerde handelen
de gedachte aan Triniteit als het ware wordt opgeroepen.
Ook in het recente debat wint deze grondovertuiging weer meer en meer te rrein: de Drieene God is van meet af aan op het heil van mensen betrokken .27 Dat is in een tijd waarin het niet
vanzelfsprekend is dat wij elkaar begrijpen wanneer we ‘God’ zeggen, een belangrijk gegeven.
Wanneer mensen in onze tijd met elkaar spreken ove r het geloof in God, zouden christenen aan
dit gesprek een belangrijke bijdrage kunnen leveren, wanneer zij allereerst de vraag te stellen over
welke God het hier eigenlijk gaat. Joachim herinnert ons eraan dat de triniteitsleer onmisbaar is
om het beeld van de christelijke God, zoals dat vanuit de heilsgeschiedenis op ons toekomt, uit te

Vgl. SELGE, ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 54v.
Volgens Selge (‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 55) berust Joachims oordeel op onkunde. Onder de noemer
‘armen van Lyon’ werden op het concilie van Verona (1184) zowel de humiliati (een stedelijke armoedebeweging met
haar wortels in de Noord-Italiaanse steden) als de Waldensen (eveneens gelijksoortige beweging, ontstaan rondom
Petrus Waldes uit Lyon) veroordeeld. Over wederzijdse contacten tussen beide bewegingen i s nauwelijks iets bekend.
Wat betreft de humiliati wordt het oordeel dus door Innocentius III herzien. Vgl. ARD VAN DEN BERG, Pauperes
Christi - Theologisch-spirituele motieven van het middeleeuwse armoede -ideaal in haar sociaal-economische en spiritueel historische context,
Utrecht 2007 (ongepubliceerde doctoraalscriptie godgeleerdheid), 29 -33.
25 SELGE , ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 55. Het woord ‘Elitekultur’ is wellicht wat overdreven. Wel is Joachim
een vertegenwoordiger van de oude monastieke tr aditie, die gewend was de leken aan te voeren in plaats van door
hen geleid te worden. Lekenbewegingen interesseerden hem waarschijnlijk minder, waardoor hij de veranderingen
om hem heen minder goed taxeerde.
26 SCHWÖBEL , ‘Trinität IV’, TRE 34, 119.
27 Van den Brink spreekt over een ‘Heimholung’ van de triniteitsleer. Vgl. VAN DEN BRINK , ‘Renaissance’, 220: ‘De
gedachte aan een drie-ene God valt ons dus in vanuit de heilsgeschiedenis. Daarom moeten we de triniteitsleer ook altijd
bij de zogeheten economische triniteit inzetten. (…) Het zijn deze beseffen die momenteel leiden tot een ‘terugplaatsing’
van de triniteitsleer in haar oorspronkelijke ontstaansbodem: de soteriologie. Parallel aan discussies over de
Heimholung Jeus in de christologie zouden we kunnen spreken over een Heimholung van de triniteitsleer. Want haar
oorspronkelijke bedoeling was geen ander dan recht te doen aan de heilsgeschiedenis en de wijze waarop de bijbel
daar over spreekt’.
23
24
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spellen: een God die zichzelf geeft ‘…pro salute generis humani’. 28 Het unieke is dat Hij dit als de
Éne op drievoudige wijze doet: in schepping, verlossing (incarnatie) en uitstorting.
4.4.4 - De geschiedenis als ‘vestigium trinitatis’?
Er is in Joachims denken grote aandacht voor geschiedenis. Al aan het begin van zijn carrière
schrijft hij ‘historische’ traktaten. Deze aandacht deelt hij met vele anderen in zijn tijd. E r is
echter wel verschil. Het kroniekschrijven is in Joachims tijd in opkomst, maar een geschiedvorser
in die zin is Joachim nooit geworden. 29 Toch heeft Joachim wel degelijk aandacht voor
historische feitelijkheid en is hij sterk betrokken op contemporaine politieke en kerkelijke
ontwikkelingen. Maar in plaats van kroniekschrijver toont hij zich veel meer hermeneutisch
geïnteresseerd. Het gaat hem om de duiding van de dingen.
Ook hierin staat Joachim niet alleen. Vele anderen delen deze belangstelling met hem.30
Tot zijn belangrijkste voorgangers kunnen auteurs als Anselmus van Havelberg, Rupert van
Deutz en de al eerder genoemde Gerhoch van Reichersberg worden gerekend. Voor de duiding
van de geschiedenis ontwikkelt men verschillende schema’s, waarbij vaak gebruik gemaakt wordt
van indelingen die bekend zijn uit de patristische tijd. Bekend is het schema van de zeven
tijdperken (parallel aan de zeven scheppingsdagen), dat van de series van vervolgingen (naar de
zegels van de Apocalyps), dat van de opeenvolg ing van wereldrijken (translatio imperii, op grond
van Daniël 2,20-45) en dat van wet en genade ( sub lege-sub gratia, naar Paulus). 31
Van al deze schema’s vinden we elementen terug in Joachims geschiedbeschouwing, met
name in zijn secunda diffinitio. Joachim onderscheidt zich van deze indelingen echter vooral door
zijn prima diffinitio: het idee van een derde status mundi. Afgezien van alle nuanceringen die
noodzakelijk gemaakt moesten worden, wilden we recht doen aan de betekenis van de prima
diffinitio, is het juist deze indeling geweest die aan Joachims geschiedopvatting haar ongekend
progressieve karakter geeft. Heil en vernieuwing liggen in Joachims ogen vóór ons. Vandaar ook
dat hij veel minder dan andere kloostervernieuwers zijn inspiratie zoekt in de Vroege Kerk. De
toekomst ligt immers voor ons en omdat die toekomst in handen is van de Geest mogen we er
ook wat van verwachten: de hereniging van Grieks en Latijns christendom, de bekering van de
Joden en de wereldwijde verspreiding van het evangelie. 32
Psalterium II, f. 257va. Zie voor het verband van dit cita at hoofdstuk 3, noot 74. Vgl. ook TOM WRIGHT, Nieuwe
taken voor de kerk van nu, Zoetermeer 1995, 226: ‘Toen St. Patrick het evangelie bracht aan de Ieren, gebruikte hij
daarbij een klaverblad om hen uit te leggen wie God was. (Later werd dit klaverblad het symbool van Ierland.)
Vroeger begreep ik nooit waarom hij bij het evangeliseren begon met het leerstuk van de Drieëenheid. Nu zie ik het
beter. Patrick kon er niet van uitgaan, dat de mensen wisten wat christenen bedoelen wanneer zij spreken over ‘God’.
Dat kunnen wij tegenwoordig ook niet meer. Wanneer wij de mensen willen vertellen van een God die zowel hoog
verheven als zeer nabij is, van een God die heilig is en goed, en toch al het kwaad op zich nam en ermee afrekende,
dan hebben wij meer nodig dan kl averblaadjes (opmerking: met ‘meer’ is de triniteitsleer bedoeld).
29 Hierover breder de al eerder genoemde studie van LETTINCK : Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste
helft van de twaalfde eeuw, Amsterdam 1983.
30 Vgl. JANET COLEMAN , ‘Universal history secundum physicam et ad litteram in the twelfth century’, in: JEAN -PHILIPPE
GENET, l’Historiographie médiévale en Europe , Parijs 1991, 264: ‘The earlier monastic universal and comprehensive view
of human progress, strangely indifferent to time other than that of the fixed liturgical rhythm of the year and read
against the one truly historical text, the Bible, gave way in the twelfth century, to observations of discrete events and
anecdotes. This in turn gave rise to systematic prophecy as the framework of certainty for the course of the
contingent, discrete events of the past, present and future. Prophecy was not merely taken to be prediction of the
future but was the divinely revealed pattern of knowledge of all matters past, present an d future lying beyond the
scope of human observation. But a larger role for human observation of the natural course of discrete events was
increasingly emphasized’.
31 Vgl. BRETT EDWARD WAHLEN , ‘Joachim of Fiore and the division of Christendom’, Viator - medieval and renaissance
studies 34 (2003), 93.
32 Vgl. WAHLEN , ‘Joachim of Fiore’, 98, die Joachims verwachting van de hereniging van Oost en West gebruikt om
de stelling van R.I. Moore dat West-Europa zich tussen 1054 en 1204 ontwikkelt in de richting van een ‘persecuting
society’ te ontkrachten: ‘Through his inspired reading of Scripture, Joachim arrived at the conclusion that the
divergence of Latins and Greeks was a pro vidential event, leading toward the future fulfilment of God’s dispensation
within the Latin Church, which had come to enjoy a place of primacy in salvation history formerly reserved for the
28
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De vanzelfsprekendheid waarmee voor Joachim de geschiedenis fungeert als vestigium
trinitatis zal in moderne ogen en harten veelal vervreemding oproepen. Zonder hier uitgebreid op
de overigens boeiende vraag naar de vestigia trinitatis in te willen gaan, meen ik dat Jürgen
Moltmann gelijk heeft, wanneer hij naar aanleiding van Joachims trinitarische geschiedopvatting
zegt: ‘Wollen wir der biblischen Verheißungsgeschichte und ihrer Eschatologie gerecht werden,
dann müssen wir ihre Übersetzungen in eine Chr onologie der Weltgeschichte vermeiden. Der
chronologische Zeitbegriff entspricht nicht dem biblischen, eschatologisch bestimmten
Zeitbegriff’. 33 Bovendien zijn Joachims voorspellingen eenvoudigweg door de feiten ingehaald. Ik
beweer daarmee niet dat het spr eken over verstigia trinitatis ten enenmale afgewezen dient te
worden. 34 Maar de wijze waarop Joachim hier vorm aan geeft, kan in deze tijd geen navolging
vinden.
Dit impliceert niet dat Joachims trinitarische geschiedbeschouwing als museumstuk aan
de kant moet worden gezet. Zij kan nog altijd inspireren als een poging om Triniteit en
geschiedenis met elkaar in verband te brengen, een verband dat van wezenlijk belang is en
waarachter de nog immer actuele vraag schuilgaat hoe de Drie -ene God werkzaam is in de
geschiedenis. De bottleneck zit hem mijns inziens in de concordantiemethode, Joachims
profetische methode van bijbeluitleg. In de grond is deze methode natuurlijk gebaseerd op het
schema vervulling - belofte, dat in de evangeliën en bij Paulus veelvuldi g voorkomt. Het schema
wordt door Joachim echter te ver uitgebouwd.
4.4.5 - Methode: Joachims benadering ‘in vogue’?
‘Joachim’s concept of the Trinitarian God is once again in vogue’, schrijft Fiona Robb. 35 Deze
‘vogue’ zou dan iets te maken moeten hebbe n met het gebruik van analogieën, want - zo zagen
we - juist dit is één van de belangrijkste kenmerken van Joachims concept.
Ook al zou Robb gelijk hebben, in Joachims eigen tijd werd de door hem ontwikkelde
similitudo Trinitatis niet door iedereen even hoog gewaardeerd. We zagen dat het vierde Lateraans
concilie de meer abstracte en conceptuele benadering van Lombardus verkoos boven Joachims
analoge wijze van uitdrukken, geworteld in de concrete, zichtbare wereld. Het concilie vreesde
dat bij Joachim het onderscheid tussen Schepper en schepsel te onduidelijk zou worden. 36
Ondertussen staat Joachim niet alleen in zijn kritiek niet alleen. 37 Al eerder waren zijn
grote voorbeelden Bernard van Clairvaux en Gerhoch van Reichersberg ten strijde getrokken
tegen wat Selge noemt de ‘…frühscholastischer trinitarischer Sprachanalysen und -experimente’

Jews and then for the Greeks (91). Does this sense of alienation from the Greeks mark Joachim as part of general
shift among Western Christians toward intolerance and hatred for the non -Latin members of the Eastern Church, as
one might assume from reading Moore, Bartlett and others? (…) Peering into the future, he saw t hat the division of
Christendom was decidedly not the end of God’s plan (98). If Joachim’s irenic vision of an eschatological Jewish
union with the church reminds us that not all Christian Europeans felt the same about the Jews, as suggested by
Robert Lerner, the abbot’s presentation of an apocalyptic Greek reunion with the Latin Church must equally give us
pause before assuming that intolerance and antagonism were the normative Latin attitudes toward members of the
Greek Church. (…) Joachim’s representatio n of the monastic ordo as a point of meditation between the Latins and
the Greeks seems particularly ill -suited to modern arguments that the twelfth century was a period of straightforward
alienation from the Greek Church among members of the Western eccle siastical elite (104)’.
33 JÜRGEN MOLTMANN , ‘Christliche Hoffnung: Messianisch oder transzendent - Ein theologisches Gespräch mit
Joachim von Fiore und Thomas von Aquin’, in: idem, In der Geschichte des dreieinigen Gottes - Beitrage zur trinitarischen
Theologie, München 1991, 137.
34 Iemand die hier recent wel degelijk nog een lans voor breekt is DAVID S. CUNNINGHAM in zijn These Three are One The Practice of Trinitarian Theology , Malden/Oxford 1998, met name 90 -107.
35 FIONA ROBB, ‘Trinitarian orthodoxy’, Journal of Ecclesial History 48 (1997), 43.
36 ROBB, ‘Trinitarian orthodoxy’, 39, merkt daarbij terecht op: ‘The council’s assessment indicates that it is unaware
of Joachim’s own very explicit and frequent warnings against taking his analogies too literall y. (…) Joachim’s doctrine
of dissimiles similitudines suggests a level of sophistication in the use of analogy entirely compatible with both the
council’s position and the increasingly de rigueur negative theology of Pseudo -Dionysius’.
37 Vgl. ROBB, ‘Trinitarian orthodoxy’, 31v.
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van mensen als Abélard en Gilbert van Poitiers. 38 Laatstgenoemde werd door hen beiden
afzonderlijk van quaterniteit beschuldigd. Door Walter van St. Victor wordt rond 11 80
soortgelijke kritiek uitgeoefend op Lombardus. En een anoniem traktaat uit dezelfde tijd, Liber de
vera philosophia, hekelt de sterke nadruk op de goddelijke essentia als een herleving van het oude
Sabellianisme. Hoewel er geen rechtstreekse verwantscha p aan te tonen is tussen Joachim en
genoemde auteurs, zijn de inhoudelijke overeenkomsten met Joachims kritiek op Lombardus
opvallend.
De belangrijkste vrucht van Joachims methode is, zo zagen we, de ontdekking van het
psalterfiguur. Deze figuur stelt Jo achim beter dan ooit in staat uit te drukken dat de wezens eenheid
van God in de drieheid te vinden is. Hoewel nog altijd ontoereikend ( dissimilitudo!), waren het in
Joachims optiek toch dergelijke beelden die - beter dan de logica van de scholen - in staat zouden
zijn Schrift en geschiedenis te ontvouwen voor zijn tijdgenoten. Alleen dat zou de christenheid
helpen de blik vooruit te richten, ‘…zur Geistesgegenwart, die sich in den bevorstehenden
Kämpfen vor der Wiederkunft Christi bewährt und diese Wiederku nft damit in gewisser Weise
auch erst ermöglicht’. 39
Rest ons nog de vraag van zojuist: Is Joachims benadering vandaag de dag opnieuw ‘in
vogue’? Wie in de registers van recente triniteitstheologische werken kijkt en zoekt naar Joachims
naam is over het algemeen snel klaar. Zijn naam komt niet voor. 40 Toch zou het antwoord ‘nee’ te
kort door de bocht zijn. 41 Ook al wordt Joachim nergens geciteerd of genoemd, veelal niet
bewust sluiten veel moderne triniteitstheologieën toch aan bij grondnoties die ook al bij Joachim
te vinden zijn. Wanneer David Cunningham - die naar mijn besef als spreekbuis kan fungeren zegt: ‘I suggested that the contemporary trinitarian theology should aim to render the doctrine
less abstract, more intelligible, and more relevant to the Christian life’, hoor ik daar dingen in
terug die ook voor Joachim van wezenlijk belang waren. 42 Datzelfde geldt voor wat hij zegt over
‘…a single issue on which recent Trinitarian theologians have achieved the greatest degree of
consensus…’. Hij doelt daa rmee op het ‘…collective enthusiasm for the category of
“relationality”’, een categorie die gezien wordt als ‘…an alternative to the metaphysics of
substance’. 43
Wie vervolgens Cunninghams ontwerp nauwkeuriger onder de loep neemt, ontkomt niet
aan de conclusie dat zijn boek opvallende parallellen met Joachims benadering vertoont. Net als
Joachim is ook Cunningham op zoek naar een zo adequaat mogelijke verwoording van het
Triniteitsmysterie en het is helemaal opvallend wanneer blijkt dat hij in zijn zoektoc ht dicht bij
Joachims anti-Lombardusfiguren lijkt uit te komen. Illustratief hierbij is het volgende citaat: ‘In
this book, I continue to use the traditional language in some places, pointing out how we might
extract some of its residually relational chara cter. I also employ the analogy of pregnancy with
some frequency. Typically, however, I will use language that again draws on the analogy of the
spring, and offer the following substantives for the Three: Source, Wellspring, and Living Water. I do
not offer this as a singular substitute for the prevailing English -language substantives; it is simply
part of an ongoing experiment in the practice of trinitarian theology’. In een voetnoot voegt hij
eraan toe: ‘I have already noted the biblical and patristic roo ts of water imagery for God. (…) In
any case, before quickly dismissing this formula as “unbiblical,” critics should recall that God is
SELGE, ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 62.
SELGE, ‘Trinität, Millennium, Apokalypse’, 64.
40 Naast de in de literatuurlijst genoemde werken raadpleegde ik ook werk van Colin Gunton en Christoph Schwöbel,
maar met hetzelfde resultaat. Een uitzondering is GISBERT GRESHAKE , Der dreieine Gott, Freiburg im Breisgau 1997,
die echter aan Joachim slechts zijdelings aandacht besteedt.
41 Zo bijvoorbeeld STEFAN MANGNUS , Being as communion, Utrecht 2001, (ongepubliceerde doctoraalscripti e
godgeleerdheid), 25: ‘…beweert Robb terecht dat Joachims opvattingen over de Drie -ene God weer “in vogue” zijn?
Ik denk dat er weinig argumenten voor de bewering van Robb spreken. In ieder geval wordt in de hedendaagse
triniteitstheologie nergens meer ee n verband gelegd tussen triniteitstheologie en geschiedtheologie op de manier
waarop Joachim dat gedaan heeft’.
42 CUNNINGHAM , These three are one, 20.
43 CUNNINGHAM , These three are one, 25.
38
39
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explicitly called “a fountain of living water” (Jer. 2:13, 17:13), and that the “living water” is the
gift that Christ gives to the world (John 4:10 -14); this living water is explicitly associated with the
Spirit at John 7:38-9.44 Verderop zoekt Cunningham onmiskenbaar aansluiting bij 1 Johannes 5,6 8, de tekst die in dit verband ook voor Joachim van grote betekenis was.
Kortom: Joachim ‘in vogue’? Ook al wordt expliciete aansluiting zelden bij hem gezocht,
van tijd tot tijd steekt de geest van deze middeleeuwse abt toch zomaar weer de kop op - al dan
niet incognito…
4.5 - Wordt vervolgd…
Met het schrijven van deze slotpar agraaf nadert het onderzoek zijn voltooiing. Dat wil niet
zeggen dat het daarmee ook ‘af’ is. Gaandeweg bleken diverse aspecten onderbelicht te moeten
blijven, en ook kwamen nieuwe vragen op tafel die echter in het kader van deze scriptie toch
onbesproken moesten blijven.
Eén van die vragen betreft het mogelijke verband tussen Joachim en Richard van St.
Victor. We noteerden in het voorbijgaan al diverse overeenkomsten tussen Joachim en de
Victorijnen en gaandeweg groeide het besef dat dit wellicht nauwkeu riger uitgewerkt zou kunnen
worden. Te laat stuitte ik in dit verband op de fundamentele studie van Nico den Bok over het
persoonsbegrip en de triniteitsleer van Richard. 45 Van hieruit is het wellicht mogelijk scherper
zicht te krijgen op het persoonsbegrip dat Joachim hanteert en ook op eventuele
dwarsverbanden.
Dat deze scriptie dus in zekere zin een open einde heeft, beschouw ik maar als een
eerbetoon aan Joachim. K ennelijk is hij in staat de geest zó te boeien dat nieuwe vragen
opgeroepen worden die uitnodigen tot nader onderzoek en verdere studie. In de toekomst hoop
ik daar - sub conditione Jacobi - nog ruime gelegenheid voor te hebben.

44
45

CUNNINGHAM , These three are one, 72.
Vgl. hierboven, noot 9.
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Short Summary in English
Joachim, abbot of Fiore (ca. 1135-1202), was a famous medieval monastic theologian, a clo ister
reformer and to his contemporaries a well-known apocalyptic thinker (more biographical issues
are to be found in chapter two). In this thesis I examine a less known but no less important part
of his intellectual heritage: his reflections on the myste ry of the Holy Trinity.
In a critical dialogue with Peter the Lombard (who represents in Joachim’s eyes his
opponents the ‘scholastics’), he develops an alternative way of thinking about the Trinity,
characterized by the use of analogies. In chapter three I follow Joachim on his route looking for
the most adequate way of depicting the Trinity. I do this by analyzing some trinitarian figures
from his Liber Figurarum and some other works, shaped by Joachim to explain his complex
thoughts.
One of his most successful figures was the psalterfigure. This figure, triangular with a
circular sound-hole in the middle, enabled Joachim to make clear that Gods unity exists within the
three divine Persons and not behind them, as - said Joachim - Peter the Lombard taught.
Out of the psalterfigure Joachim abstracts the letters A (triangular) and O (circular). It’s no
accident that exactly these letters are used in the Apocalypse as one of the divine names (e.g. see
Revelation 1,8 (King James Version): I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending,
saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty). To Joachim these
letters become the link between the Holy Trinity and the history of salvation, which, in his
opinion, is structured by the H oly Trinity. Out of these letters he develops his famous divisions
of history in two (diffinitio O) and three (diffinitio A) parts.
In chapter four, I state that contemporary theologians seldom consult the works of
Joachim. Nevertheless it is amazing to see that modern theologians follow him - most of time
without knowing it - in their reflections on the Holy Trinity. Also they often use analogies
(sometimes even the same!) to explain that God is three Persons, but only one God, and they
agree with Joachim that the divine unity exists in the close intertrinitarian relations between the
divine Persons.
Although Joachims close connection of history and Trinity is difficult for modern minds,
he can still be an inspiring example to theologians and other peop le who like to look for adequate
ways of believing in and thinking about the mystery of the Holy Trinity, and especially for those
of them who want to practice in their Christian liv es what they preach.
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