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Dit Calci-album
samengesteld

door

Threes van Dijck
en

Jan Peijnenburg

verschijnt
ter viering

van het 650-jarig bestaan
van de Certosa di Calci

(1366 - 2016)

6 oktober 
Feestdag van St. Bruno
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Dit is geen
fotoalbum

Het is een
meditatieboek

Een visualisering
van het heilige

Een zieleboek
van roeping

Een gebedsboek
in stilte

Beeld en werkelijkheid

Wanneer tekst en beeld naast elkaar geen
direct verband hebben met elkaar, kan er
iets ongerijmds ontstaan wat leidt tot
onjuistheid verwarring en tegenstelling.

Dat kan plaats vinden in dit Calci-album
wat aanvankelijk een beeldverhaal was,
maar geleidelijk een levensverhaal werd
van personen uit geleefde werkelijkheid,.

Terwijl in het algemeen tekst en beeld
los van elkaar staan in eigen betekenis,
kan deze samenhang betekenissen oproepen
die beiden versterken en verpersoonlijken.

Omdat dit allemaal eigen teksten zijn,
kunnen deze niet aan anderen gehecht 
worden of hun ter verantwoording staan.
Wel kan er een wereld van herkenning zijn.
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I N H O U D

Ab initio: O Bonitas

1 Valle graziosa
 gratia plena
 vale o valde decora

2 In domum Domini
 ibimus

3 Introibo ad altare Dei
	 ad	Deum	qui	laetificat
 juventutem meam

4 Et Jesum benedictum
 fructum ventris tui
 benignum

5 Gloria Patri et Filio
 et Spiritui Sancto

6 Ama et fac
 quod vis

7 Caritas Dei
	 diffusa	est	in
 cordibus nostris

8 Intercedente
 beati Willibrordi

9 Qui deducis
 velut ovem
 Joseph

10 Ipse Spiritus
 postulat pro nobis

11 Ecee quam bonum et quam
 jucundum habitare
 fratres in unum
 
12 Sumens illud Ave Gabrielis
 ore funda nos in pace
 mutans Hevae nomen

13 Ut
	 Sacrificium

14 Communitas
 in unum

15 Pax
 et
 Bonum

16. Ecce nova
 facio omnia

Ad	finem	:	In	lumine	tuo	videbimus	lumen
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Eeuwen van
woordeloos spreken
als verre echo
van het Woord
in den beginne
mocht klinken
in de vallei
van stilte.

‘In het begin
 schiep God
 hemel en aarde’

(Genesis 1, 1)

Het klonk door
het luidruchtig
spreken door
van mensen buiten
in de stilten
die er waren
tussen woorden
als eeuwig Woord.

‘God sprak
 laat ons de mens
 maken’

(Genesis 1, 26)

Sprekende stilte
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O BEATA SOLITUDO
Een eeuwenoud Kartuizerklooster is
een monument van god-menselijk leven.
Een monasterium waar voor God alleen is
geleden gestreden gebeden ‘Soli Deo’,
is onsterfelijk en onvergankelijk.

Wat daar geleefd is en aan de schepping
toegevoegd, wat daar in de geschiedenis
van God met de mensen en de mensen
met God is gebeurd, heeft zich geplant
en groeit in tijd en eeuwigheid.

   
Van Pisa uit langzaam opstijgend naar
de lange bergrug van de Appennijnen
waar zilvergrijs de olijfbomen oprijzen
tegen de hellingen en de Arno ontspringt,
daar ligt als een oase de Valle graziosa.

Hier werd aan de voet van de Verruca
in 1366 de Certosa di Calci gesticht:
het beroemde Kartuizerklooster van Pisa,
als kroonjuweel van middeleeuwse schoonheid
en heiligheid van het monastieke leven.
   

Daar vestigde zich in 1946, na eeuwen lang
uit Nederland te zijn verdreven een nieuwe
communiteit van Nederlandse Kartuizers,
in voorbereiding op de terugkeer naar
Nederland in een nieuw te bouwen klooster.

************************

************************

Maar in 1971 werd de ‘Stichting Dionysius
de Kartuizer’, die dit zou realiseren,
opgeheven omdat er geen perspectief was.
Er kwam geen hechte communiteit tot stand.
Velen traden in, velen keerden weer.

   
Het mag als providentiëel worden gezien
(en wat is dat niet?), dat de Kartuizers
toen niet terugkeerden naar Nederland-
naar een veel te nieuw, veel te weinig
monastiek huis van architect de Valk.

De absolute wil om zich in Nederland
te vestigen, was er in de Orde niet;
ook	niet	de	totale	offerbereidheid
die een nieuwe stichting vergt.
Het was geen boven-persoonlijk ideaal.

De postulanten en novicen, die zich
toch in ruime aantallen meldden,
hadden ‘Nederlandse’ Kartuizers moeten
mogen worden - naar eigen volksaard,
karakter en geestelijke geaardheid.

Misschien had de Nederlandse communiteit
ook wel niet de tijd mee, in groeiende
religieuze vervreemding en secularisme;
of was er te weinig charisma zowel
in de kerk als in de samenleving.

************************

*********************
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Zou de Nederlandse gemeenschap en
kerkgemeenschap bereid gebleven zijn
de Kartuizers te onderhouden vanuit
de overtuiging, dat zij de vlam
van de hoop brandend houden?

Of moest er eerst een tijdperk aan
voorafgaan, waarin de leegte weer
zou hunkeren naar vervulling?
Moet de tijd waarin we nu leven
de roep versterken naar contemplatie?

   
De Nederlandse Kartuizer-communiteit
heeft 25 jaar lang kunnen bestaan.
Het Kartuizer-ideaal werd er beleefd
op typisch Nederlandse wijze -
onmiskenbaar historisch bepaald,

want het geloof en de beleving
van dit contemplatieve leven
was de vrucht van eeuwenlange
katholiek-protestantse geschiedenis
en de wederzijdse bevruchting ervan.

   
Het was eigenlijk een ‘groeiproces’.
Daarom was het zo bijzonder omdat
op volkomen natuurlijke wijze
geleefd en nagestreefd werd:
de humanisering van het Kartuizerleven.

************************

************************

Het was er allemaal zo mooi:
de natuur, de architectuur, het azuur
van zee en lucht - en zo oud -
waar het oude monastieke ideaal
een natuurlijke ondergrond vond.

   
Ook zonder terugkeer naar Nederland
is dit een bevreugdende genaderijke
tijd geweest - een geluksdroom
die op veel momenten werd ervaren
als een ware ‘Beata solitudo’,

zodat we mogen vaststellen dat daar
het zaad is gezaaid voor de terugkeer
van de Kartuizers naar Nederland.
God zal zich daar hervestigen om
weer Kartuizer te worden onder ons.

   
Wat hier geleefd werd aan toekomst,
de gedroomde werkelijkheid, gedragen
door verlangens en gebeden, zijn
de blijvende fundamenten voor de
thuiskomst van de Nederlandse Kartuizers.

Nu mogen wij omzien in dankbaarheid,
met ontroering ook want in Calci
is schoonheid ervaren, vreugde gevierd.
Zij die er woonden, voelden dat God
er als Kartuizermonnik met hen leefde.

************************

************************



10

Memorial
Stil zit ik neer
bij een stroom herinneringen
die aan mij voorbijtrekt.
Nu sta ik erbij stil.

Al die lieve bekenden,
die hele grote familie
die ik in haast voorbijging,
waar ik haast niet naar omzag,

nu zie ik hen beter, nu
kijk ik met mijn hart
en voorbij aan uiterlijkheid
zie ik hun wezen.

Lieve, jullie allemaal,
die ziet dat ik jullie
nu eindelijk pas echt zie,
vergeef me, het spijt me zo.
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Gedachtenis
Ook wanneer je als Kartuizer
ver van huis, ver van familie
en vrienden, ver van verleden
je dierbaren gedenkt in je gebed,
ben je hen geestelijk nabij
en zijn zij bij je in de kluis.

Wanneer wij overleden ouders
gedenken, zijn zij dichter
bij ons dan wij bij hen.
Dichtbij op de wijze waarop
God dichtbij is en zich
in liefde met de mens verenigt.

De gedachtenis van hen die reeds
een nieuwe werkelijkheid zijn
binnengegaan, brengt ons zelf
dichter bij de eigen aanstaande
werkelijkheid van heengaan uit
het aardse en het hemelse ingaan.

Ook	daarom	is	het	Dodenofficie
voor een Kartuizer van levensbelang.
Het is als de ladder waarlangs
de engelen aardewaarts komen en
hemelvaren - en mogen dan misschien
de Kartuizers deze engelen zijn?
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1 Als een Middeleeuws paleis ligt de Certosa di Calci
	 in	de	‘lieflijke	vallei’	tegen	de	bergrug	van	de
 uitlopers van de Appennijnen.

5 De Certosa, 650 jaar oud, nu omwoond door de
 dorpsbewoners van Calci, toen in het stille verre
 achterland van de stad Pisa.

6 Nog groeit het Citroenboompje tegen de zijmuur
 van een kluis - in het inmiddels verlaten klooster.

7 Beroemd schilderij van de Stichter van de Kartuizer-
 orde, Bruno van Keulen - geschilderd door Quadro 
 del Vanni.

10 Intrede bij de Kartuizers van de broers Kees en Jan
 Peijnenburg in 1952 op de feestdag van Johannes de
 Doper op 24 juni - komend van Lourdes en Rome.

11 Aankomst - staande voor hun kluizen.
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Empathie
Monastieke mannen en vrouwen
leven vanuit beschouwing
en naar beschouwing toe.
En zij zijn het die aanschouwen.

In het liefdevol schouwen wordt
het onzichtbare zichtbaar.
Het is de Geest van aandacht
die in liefde laat zien.

Wanneer sympathie verandert
in empathie ontstaat er een
innerlijke inleving waardoor
een ander wordt gezien en gekend.

Dit is het schouwen met het hart
waardoor er een gevoelsoverstroom
plaats vindt die harten verbindt.
Dan breekt plotseling de liefde door.

Naar deze volheid zijn zij
die een beschouwend leven leiden
steeds onderweg en zo wordt
wat zij zien wat zij voelen.

Juist de empathie met heel de
schepping, met al het menselijke
is de bron van zijnservaring met
alles wat beeld is van God.
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Niet de woestijn waar zijn lichaam
in het brandend zand kon verkolen,
niet de wildernis waar zijn ziel
door onrust en geweld kon worden verwoest,

nee, Bruno zocht de maagdelijke natuur
die door geen mensenhanden was beroerd.
De pure natuur als op de eerste scheppingsdag
toen God er liep en zag dat het goed was.

De natuur was voor hem de omgeving
van groen en stromend water, van licht
waarin vogels en vissen vlogen en zwommen
en alle leven hem aankeek met de ogen van God.

Hier kon zijn ziel vreugdevol in zijn
lichaam zijn om de loutering van zijn wezen
te doorstaan. En hier kon hij zien dat alwat
leefde getuigde van de aanwezige levende God.

De natuur van God
En zo was er voor hem geen scheiding
tussen natuur en bovennatuur, want
wat gedacht en geweten kon worden
als bovennatuur was natuur.

Daarom zijn voor het Kartuizerleven
de kluistuinen kenmerkend en horen
zij even wezenlijk bij het geheel
als de kluis zelf en de kapel.

Daar leeft een Kartuizermonnik
in zijn natuurlijke omgeving.
Daar leeft hij natuurlijk en neemt
hij de natuur mee naar kluis en kapel.

Zijn tuin, zijn gaarde is het eigen
stukje grond dat hij bewerkt om
uit de hemel blauw boven hem
een regen van genade te verbeiden.
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Huisje

Een kluisje als klein huisje
is veel te klein voor grote mensen.
Dit beperkt niet alleen de expansie
van het lichaam maar ook van de ziel.

Vanuit een te nauwe optiek kan
licht gedacht worden, dat dit juist
beantwoordt aan het ideaal van armoede,
soberheid, onthechting en eenvoud,.

Is dan een grote kluis met ruime tuin
luxe? Niet passend bij een Kartuizerleven?
Deze is echter op (menselijke) maat
en andere zijn gewoon veel te klein.

Bij het bouwen en verbouwen van
Kartuizernederzettingen in de toekomst
zal de genade van God ingemetseld kunnen
worden in het ruime voegwerk van de kluis.
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De gaarde
De kluistuin van een Kartuizer
in de afmeting van vijftien bij
vijftien vierkante meter is geen
tuintje maar een hof of een gaarde.

Deze weelde kent de Certosa di Calci.
Alles is er ruim en ruimtelijk,
wijds en ook de kluizen zelf zijn
ruime woningen met afzonderlijke ruimten.

Een beperkte ruimte als een kluis moet
niet te klein zijn want het is de enige
leef- en werkpIek die je hebt - en deze mag
evenals voor bejaarden niet te klein zijn.

Dit is niet eens een weelde want het is
levensnoodzakelijk, zelfs om ruim adem
te halen, ruim kunt zijn in bewegingen
en misschien zelfs om ruim te denken.

We mogen vurig verlangen en bidden
dat deze eeuwenoude historische Certosa
ooit weer bevolkt zal worden en dat er
Kartuizers en Kartuizerinnen zullen intreden.
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Claustrum
Kluizenaars die binnen de
omheining van hun ruimte blijven,
laten zich niet door anderen
weghalen uit de beheersing van
hun innerlijke wereld, uit het
eigen beheer van hun levenswijze.

Zij zwijgen en daarmee laten zij
ook hun medebewoners van het
claustrum bij zichzelf, in de
dagelijkse ruimte van inkeer.
Dit is de tempel van de stille
liefde-aanwezigheid van God.

Hun kluis is de zichtbare plaats
van hun aanwezigheid bij God,
maar tegelijk het symbolisch beeld
van de inwoning van God in hun hart.
Hun tuin is hun buitenkapel met
boven hen een open hemeldak.

Als een colonnade van verstilling
liggen de pandgangen rond het
speelveld van de Geest, waar
paden en wegen elkaar kruisen.
Daar tussen de ceders en de
cypressen ligt het paradijs.
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Il silentio
Voordat hij voorgoed
de stilte van zijn kluis
zou binnengaan,
zeiden zijn vrienden
bij het afscheid:
je bent zo stil.

Hij antwoordde niet waarom
hij zo stil was,
omdat de stilte die hij
zou binnengaan,
al in hem was.
Dit was zijn antwoord.
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Voordat hij koos voor een
beschouwend leven had hij
als kind en opgroeiende jongen
al beschouwend geleefd.

Eigenlijk was dit de gewone
vanzelfsprekende voortzetting
van zijn voorgaand leven en
geen plotselinge overgang.

Dit was geen nieuwe weg want
hij kende de weg naar binnen.
Zo bleef hij bij zichzelf
en voelde zich er thuis.

Hij beschouwde dit niet als
iets bijzonders en voelde
daarbij winst noch verlies.
Maar kende hij ook deze weg?

Beschouwing
Was hij dan al die
hele tijd tevoren
stil geweest
tussen anderen?

Onttrok hij zich
aan de gemeenschap
en genoot hij niet van
vriendschap en liefde?

Juist omdat hij
toch al steeds
het innerlijke
zocht en vond,

hield hij van alles
om zich heen en
waren veel anderen
hem lief.
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Verliefd op de liefde

Hij hield als jongeman
van de wereld, van liefde
schoonheid en plezier.

Hij liet de wereld achter
omdat hij meer hield van
een leven met God alleen.

Hij vond God in de stilte
van een kluis en voelde
zich meer dan ooit verliefd.

  

Hij had het duister niet
ontvlucht maar werd door
het licht aangetrokken.

Hij hield niet op van
mensen te houden maar hij
hield meer van God.

Hij leed niet onder het
tijdelijke maar zag uit
naar het eeuwige.

***
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Zijn zonder 
te bestaan

Ik wil geen monnik
of kluizenaar heten.

Ik wil mezelf geen monnik
of kluizenaar noemen

alsof dat een eer zou zijn.

Ik wil niets meer zijn
in de ogen van de mensen.
Alleen in de ogen van God

wil ik een kleine
liefdezoekende mens zijn,

door mensen wellicht vergeten
maar door God geweten
en beschut tegen mezelf

omdat ik mij te klein acht
door God te worden bemind.
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Woordeloos

De oude monnik had er
een gewoonte van gemaakt
in plaats van te klagen
te dragen en verdragen.

Hij wist: als ik klaag
over wat mij tegenzit,
zet het zich om in woorden
en blijft het bestaan.

Maar als ik er over zwijg,
verdwijnt het vanzelf want
het komt niet langer aan het
woord en bestaat niet voort.
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15 In het midden van het dal tussen de olijfgaarden
 de Certosa binnen het eigen ommuurde gebied -
 aanvankelijk een deel van een veel groter eigen
 gebied.

 Van daaruit te zien, rechts boven, de Verruca,
 ruïne van een kasteel op de top van de berg.

 Links boven ligt het bergdorpje Montemagno,
 waar Bernardo Paganelli geboren is, de latere
 Paus Eugenio III, leerling van de heilige Bernardus
 (1145 - 1153).

16 / 18 / 19 Voorzijde van de Certosa.

20 Pandgang van het claustrum (de binnenhof).

21 / 23 / 24 /25 / 26 / 27 / 28  Kluistuin van
 Dom Joseph (Kees Peijnenburg).
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Met gebogen hoofd
richt ik mij tot U,
God, Alenige U.

Ik ben úw geheim,
U zwijgt over mij,
ik ben van U.

Dat ik U bemin
moet míjn geheim
zijn want hoe diep

beschaamd zou ik zijn
als iemand mij
zou prijzen

om mijn liefde,
mijn geloof in U,
mijn stille Geliefde.

Mijn ziel wil
zwijgen om niet
te zijn.

Ik wil niet meer
schrijven over U
of over mijzelf.

Naamloos wil ik
leven in de kluis
van mijn stilte,

de kluis van
mijn alleen-zijn
met U Allieve.

Of mag mijn woord
een roep zijn
om U te minnen?

Het silentium
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Cartusia sancti Joseph

Onder contemplatieven schuilen
de meest uiteenlopende karakters,
vaardigheden en begaafdheden en
leven zowel grote strijders als denkers.

Zo veelzijdig en getalenteerd
moet Joseph geweest zijn, anders
was hij nooit de man van Maria en
de Vader van Jezus kunnen zijn!

De kern van zijn persoonlijkheid
was echter zijn beschouwende aard.
Hij stond open voor het mysterie
en kon het goddelijke aanschouwen.

Daarom is hij de patroon van de
Certosa di Calci en roept hij
de broeders en koormonniken op
zich in God te ontplooien.
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In het Weesgegroet
staat niet

‘verhoor	ons’	maar
‘bid	voor	ons’.

Dit betekent
dat er voor ons

in de hemel
gebeden wordt.

Ook: dat het
aan God is
om gebed

te verhoren.
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Oude 
en jonge 
Joseph

oud worden
is volgroeien
in aandacht
en verbondenheid

het is een
uitgroeien naar
de volheid
van het zijn

de volheid
komt binnen
je wordt vol
van God

met een hart
vol liefde
zie je dan
de ander aan
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Ik prijs U

omdat U de voorman bent
in de arbeidersbeweging
en de armenbeweging
overal ter wereld

omdat U een verzetsman bent
geweldloosheid uw wapen
is ook in gewapende
strijd om vrede

omdat U opkomt voor
vluchtelingen en allochtonen
voorrang geeft aan wie
op achterstand staan

omdat U vecht voor
menselijke gelijkheid
en gelijkwaardigheid
van vrouwen en mannen

Litanie ter ere van de Heilige Joseph

Ik prijs U

omdat uw sterkte ons leert
pijn te lijden
teleurstelling en
verdriet te ondergaan

omdat we van U leren
dat we daardoor groeien
in mededogen en medeleven
meelijden in solidariteit

omdat uw zinnelijkheid aan
verliefden en verloofden leert
dat lichamelijk éénworden
geestelijk éénworden kan zijn

omdat uw geestelijkheid leerlingen
in de school van de liefde leert
dat geestelijk éénworden
lichamelijk éénworden kan zijn
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Ik prijs U

omdat U de hogepriester
bent van de kerk
die staat aan het hoogaltaar
van uw zoon Jezus

omdat U gehuwden
het priesterschap binnenleidt
en priesters en priesteressen
het huwelijk binnenleidt

omdat U een stal
waardig genoeg acht
de eredienst van het leven
te herbergen

omdat in het mysterie
van de liefde telkens en
overal de geboorte van
uw zoon wordt gevierd

Ik prijs U

omdat U de stille monnik
bent in de werkplaats
van de gewone
alledaagse dingen

omdat U plaats neemt
in de koorbanken van
monniken en monialen
midden in de nacht

omdat wij in uw toegewijde
leven mogen zien dat
bidden werken is
en werken bidden

omdat U verenigd met
Maria en Jezus
de mystieke werkelijkheid
openbaart van het bestaan
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Weesgegroeten
Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u,
gij zijt de gezegende
onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van
uw schoot.

Heilige Maria,
moeder van God
bid voor ons
zondaars,
nu en in het uur
van onze dood.

Amen

Wees gegroet, Joseph,
vol van genade,
de Heer is met u,
gij zijt de gezegende
onder de mannen
en gezegend is Jezus
de vrucht van
uw schoot.

Heilige Joseph,
vader van God,
bid voor ons
zondaars,
nu en in het uur
van onze dood.

Amen
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Niet uit geleerdheid
maar uit ervaring
ben ik mij bewust
van heel mooie dingen.

Dat komt omdat ik
met liefde ben omgeven
en daardoor hartstikke
gelukkig ben.

Het liefste vrouwtje
van de wereld heb ik.
Het allermooiste ook
naar ziel en lichaam.

Zij is een en al
hartstocht naar mij
zij lacht en danst
en blaakt van levenslust.

Maar er is meer.
Wij kunnen stil zijn
in elkaars armen en
onze handen samen vouwen.

Zij lijkt wel steeds
in gebed te zijn en
God lijkt voortdurend
haar te beminnen.

Maar hoe strijdbaar
is zij ook als zij
onrecht tegenkomt en
het opneemt voor armen.

Dit is mijn levensboodschap...

En dan ons zoontje,
het is zo’n mooi jong,
zo gaaf en sterk en lief-
zo goddelijk, vinden wij.

Ik voel met lijf
en leden dat er
een heilige geest
door ons heengaat.

als wij gemeenschap
hebben en dat dit
de toegang is tot
liefde voor God.

Want als je kunt vrijen
kun je ook bidden.
En als je kunt bidden
kun je ook vrijen.

Maar wij weten dat,
als omstandigheden
ongewild noodzaken
tot onthouding,

je ook gemeenschap
hebben kunt
in de geest en
met het hart.

Zo was dat met die
maagdelijkheid van
mijn vrouw - zo is het ook
met die zuiverheid van mij.

Joseph 
boodschap
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De Ave 
Maria

Lieve Maria

Ik groet je
als ik van huis ga
Ik groet je
als ik thuis kom

Jij bent mijn
huisgenote
Je woont met
je kind bij mij in

Je bent ook
míjn Moeder
Ik ben óók
jouw zoon

Ik vraag je
draag ook mij
Ik rust
aan je borst
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Maria
Genadevolle
Gezegende vrucht
van uw schoot
Jezus

Door wat ik voel
in mijn hart
kijk ik mild en
zacht om mij heen.

God, kijkt ‘U’
misschien door
mij heen naar
alwat U ziet?

Of kijk ik
met uw ogen
naar mensen
om mij heen?

Maria
Genaderijk
is dit de
rijke vrucht
van mijn schoot?
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Lichaam
Van het zijn,
de innerlijkheid,
is het doen
de uiterlijkheid.

De innerlijkheid
bepaalt de waarde
van de uiterlijkheid
en omgekeerd.

Zo is je liefde
waard wat
je zelf
waard bent.

De ethiek van
je leven is
het lichaam
van je ziel.

Wat je doet aan
de verzorging van
je ethisch lichaam
doe je aan je ziel.

Als je zorgt voor
de heiliging van
je lichaam, wordt
je ziel heilig.
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Voor uw 
aangezicht

In de onzichtbaarheid
van mijn kluis wil ik
mij verzorgen zoals U mij
verzorgd wil zien en voor mij
zou zorgen als U het deed.

Maar U laat mij aan mezelf over
en ziet hoe ik mij alleen voor U
schoon, om als pas geschapen
zuiver te zijn in de geur
van uw scheppende liefde.

Ik mocht aan het goed omgaan
met mezelf wennen omdat ik
altijd al voor de geest heb,
dat ik wandel voor uw aangezicht
en sta in uw heilig licht.

Niemand ziet mij, toch kan men
weten dat ik erin geloof
dat een zuivere ziel wil wonen
in een zuiver lichaam: dat U
Eeuwige Schoonheid in mij leeft.
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Het doorluchtig 
huis

Toen de jonge monnik
nog op de boerderij woonde
was hij zindelijk geweest
op de paarden en de stallen.

Nu gaf hij open lucht
aan zijn kluis en sliep hij
met open ramen tussen
de koninginnen van de nacht.

De hoge luchten waren
de droombeelden van zijn
jonge jaren als hij mijmerde
over het uitspansel van de tijd.

Nu was de hemel ‘God’
die hem overkoepelde en
zijn eeuwige armen sloeg
om zijn eenzame uren.
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Mariabede

Maria mensenkind
vol van genade
puur natuur
godenkind gezegend
onder de vrouwen.

Ontvangenis van
ongeschapen licht
om het licht
van de wereld
te kunnen baren.

Lichtdraagster over
eigen schaduw heen
om alle pijn teboven
het eeuwig lichten
in te kunnen gaan.

Jij meepelgrimerend
waar mensenzeeën golven
als korenvelden licht
onder sluiers van gebeden,
Maria, wees gegroet.
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51 Claustrum en pandgangen van de Certosa.

53 Prioraal woongedeelte.

54 Met fresco versierde voordeur van de kluis van
 Jan Peijnenburg - met opschrift :

	 ‘Ducam	eam	in	solitudinem	et	loquar	ad	cor	eius’

 (Ik zal haar in de eenzaamheid leiden en spreken
 tot haar hart)

56 Fra Giovanni Pucci - blind geworden broeder -
 steeds in gebed.

59 Fra Giovanni Pucci en Dom Joseph Peijnenburg.

64 Dom Joseph op zijn bidstoel - in gebed.

68 De Ave Maria - in kluis van Dom Joseph.

70	 De	eigenlijke	‘cella’	van	de	kluis	van	Dom	Joseph.

72 De timmerwerkplaats in kluis van Dom Joseph.

74 Op naar de Citroenenboom
	 ‘Kennst	Du	das	Land	wo	die	Zitronen	blühen’.

76 Boer en tuinder Joseph aan het werk in zijn tuin.

79 Mariakapelletje onder een weelde van wingerd.
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La prière 
de coeur
In de rust van de eenheid
de innigheid met elkaar
spreekt het zwijgen
ademt diepe stilte.

Zwijgen met God is
de taal van de liefde
bidden met het hart
in verstild geluk.
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Bijna nabij
God, U komt zo dichtbij.
Ik voel de gloed van uw liefde
in mijn gezicht.

Ik sla mijn handen niet
voor mijn ogen
want U kijkt mij liefdevol aan.

Toch sluit ik mijn ogen
om U echt te zien
zo mij nabij zo bijna mij.
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Soms
Soms voel ik
dat God in mij is,
niet om in mij te blijven
maar om door mij
naar anderen te gaan.

Soms draag ik
zijn aanwezigheid in mij
als een kruis dat ik
de berg op moet dragen
van zijn verschijnen.
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Introibo
‘Ik zal opgaan
naar het altaar
van God’

om	God	het	liefdeoffer
van mijn leven te brengen

wat is alwat ik ben en doe
uit liefde voor de mensheid

uit liefde voor de schepping
van dieren en gewassen

‘Tot God
die mijn jeugd
verblijdt’

om	God	het	vreugdeoffer
van mijn leven te brengen

wat het antwoord is op God
die mij eeuwige jeugd schenkt

die aanvangt op aarde
en doorgaat in de hemel

‘Ik kan opgaan
naar het altaar
van de afgod’

dat is opgaan
naar mijn eigen altaar

geest inruilen voor materie
om bezit eer en macht

opgaan in alles doen
voor mij zelf alleen

‘Tot de afgod
die mijn jeugd
verpest’

want de vreugde van de liefde
verdwijnt uit mijn leven

omdat de afgod mij
vroegtijdig veroudert

en loopt dan wat op aarde
begint door in de hemel?
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Verlichting
Het gaat er niet om
wat je ziet
maar
hoe je ziet.

Want het hangt van
hoe je ziet
af
wat je ziet.

Helder zien
is alleen
mogelijk vanuit
de liefde.

Alleen onder het
zachte zien van
de liefde openbaart
zich de werkelijkheid.
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Als je vanuit
zakelijkheid
naar zaken kijkt
worden zij zakelijk.

Kijk je vanuit
de liefde
naar zaken dan
worden zij liefelijk.

Dan kijk je door
de buitenkant heen
en kun je
de binnenkant zien.

Door zo naar kerk
en geloof te kijken
wordt het innerlijk
licht zichtbaar.

Dan zijn er geen
slechte mensen
want er vonkt licht
op in het donker.

Dit nu is het
ontwaren van God
die zei alles goed
gemaakt te hebben.

Inzicht
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U ziet mij
Het legt geen last op mij,
het maakt mij niet onvrij
dat U mij ziet
dat U mij aanziet.
U omringt mij met licht en
spreidt uw glimlach over mij.

Ik wil voortdurend zijn
in uw welbehagen, zo als U
mij graag ziet, in uw eeuwige
beschaving, uw alverheven stijl,
uw goddelijke adel, als
een glimp van uw wezen.

Dat ik mij gedragen zal
naar uw waardigheid,
uw schoonheid en heiligheid.
Dat ook mijn gedachten
zuiver zijn als schitteringen
van uw heerlijkheid.
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Vlucht
De	stoffelijkheid	van	de	mens
veroorzaakt zijn vluchtigheid,
het voortdurend en telkens weer
wegvluchten uit de innerlijke
geestelijke werkelijkheid en de
eigen gewaarwording ervan.
Want dit bedreigt en lost de
binding aan het uiterlijke,
het houvast aan de tastbare
materialiteit van het bestaan.

Daaruit ontstaat de vluchtigheid
van herinnering en herbeleving,
van eerdere ervaring die gevolgd
werd door latere belevingen.
Zo verdwijnen zelfs geliefde
overledenen uit zicht, glijden
vroegere vrienden weg in de tijd.
Zo lost God zich op in onaantastbare
afwezigheid. Alleen in inkeer en
indachtigheid is God de Overlevende.

Monniken en monialen rusten in de
tijd, staan stil bij het aanwezige.
Als zij lezen kijken zij woorden aan,
peilen zij naar betekenissen,
zien zij terug naar het verleden.
En wat zij in zich opgenomen hebben
krijgt vleugels, wiekt de hoogte in
en wordt als zuurstof voor het gebed.
God spreekt in mensentaal en stort
zijn hart uit in gevoelens.
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Geestelijke adel
In haast oogverblindende schoonheid
spreiden de Middeleeuwen hun heelheid
en heiligheid uit over de Certosa di Calci,
de kloosterkerk, de refter, het claustrum.

Uitbundig decoreren fresco’s boven de
deuren van de kluizen de kleine Godshuisjes
waar de diepe stilte met God alleen wordt
geleefd en onzichtbaar mystieke liefde woont.

Barokke kwistigheid van stijl en vormgeving
reikt naar oneindigheid en goddelijkheid.
Hier is de synthese uitgebeeld die er zijn kan
tussen kunst en mystiek als ultieme Godsliefde.

Dit kan de schijn hebben van de frivole
uiterlijkheid van de adel, die op deze manier
aan het leven de schone schijn gaf van
vroomheid en diep doorleefde spiritualiteit.

Maar wellicht waren er in die kringen bijzondere
en begenadigde zielen die bevoorrecht waren
door afkomst en levensomstandigheden en God
vonden evenals Bruno die ook van adel was.
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Een zijvleugel van de Certosa heeft de allure van
een paleis. Daar kwamen hertogen en hertoginnen samen.
Daar leunden zij aan tegen het onvergankelijke
en vertoefden zij in de schaduw van de Oneindige.

Daar waren begunstigers, bouwers en cultuurdragers bij
die in het menselijke het goddelijke wilden verbeelden.
Hier werd hun luidruchtigheid getemperd, hun drankzucht
gematigd en wellicht hun feestelijkheid verinnerlijkt.

Zo werden zij onweerstaanbaar naar binnen gedreven,
hoorden zij er op hun manier bij en droegen zij
de Kartuizergeest naar buiten, naar priesters en prelaten
en zelfs de Paus kon deze verleiding niet weerstaan.

Maar in de kluizen gebeurde het werkelijke leven.
Daar werd gebeden, gestreden en geleden om zich aan God
vast te kunnen blijven houden - nadat zij als stille
monniken door God in zijn armen waren gesloten.

Toch waren deze twee verschillende werelden niet strijdig
met	elkaar.	Zij	accentueerden	en	profileerden	elkaar.
Zij ontmoetten elkaar ‘in de geest’, woordeloos en op
die afstand dat beiden zichzelf konden blijven.
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83	 De	indrukwekkende	‘timpaan’	van	het	Kartuizer-
 klooster van Pisa geeft onmiddellijk aan welke de
 hoofdzaken van het Kartuizerleven zijn:
 zalige eenzaamheid - enige zaligheid.

84 De Chiesa (18e eeuw) is meer dan een kapel, het is
 een kerk. Elk plekje is beschilderd. Je raakt er
 niet op uitgekeken. Religie en kunst vloeien hier
 ineen. Grote Bijbelse taferelen sieren de wanden.

86 Deze witmarmeren engel staat midden in het koor
 (Iacopo di Marco da Villa - 1462). Hij of zij
 biedt het boek op de lezenaar aan, in de nachtelijke
	 Metten	voor	de	openingszang	‘Venite’.

801	 De	zogenaamde	‘Jubee’	was	de	(onder-)	scheiding
 tussen het koorgedeelte van de broeders en de paters
 voordat zij allemaal koormonniken werden.
 (Gedateerd 1797 - van Mattia Labardi)

92	 Kapittel	‘Capella	del	Colloquio’:	Jezus	legt	zijn
 hart in de borst van S. Caterina da Siëna.

94 De grote refter waarin op zondag de gezamenlijke
 maaltijd wordt genoten; het antieke aardewerk dan
 in gebruik.

96	 Schilderij	in	de	refter	‘il	refettorio’	over	de
 hele breedte achter de plaats van de prior (!);
 bij het Laatste Avondmaal zitten ook Kartuizers aan.
 (Bernardino Poccetti - 1611).

98 De priorale pronkzetel, geheel van (ingelegd) marmer,
	 op	het	priesterkoor	als	‘sedes’	voor	de	voorganger
 (17e eeuw).

100 De refter maakt deel uit van het adellijk deel van
	 de	Certosa,	uit	de	tijd	dat	‘adel	en	geesteliikheid’
	 nauwe	banden	onderhielden	(con	affreschi	de	Giarrè
 uit 1780).

103 Hier kwamen hertogen en hertoginnen. Op retraite?
 ‘Foresteria granducale - decorata dal Somazzi e
 dal Giarrè - 1772).
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Brandend hart
Als je in je kinderjaren
brandde van heilig vuur
om God van liefde te
verkondigen aan de ‘heidenen’

zul je in je priesterleven
nooit verzuimen te bidden
voor ongelovigen, bijgelovigen
en lichtgelovigen.

Maar wat als je dan toch
niet de wildernis intrekt
maar monnik wordt, als een
kluizenaar in de woestijn?

Dan zal de vlam van liefde
die oplaaide uit Jezus’ hart
hel en heilig blijven branden
als een brandende braambos.
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Religiositeit
Wie religieus leeft
of religieus is, kan
de samenhang zien van
alles met alles, want dat is
de grondbetekenis van woord
en werkelijkheid van ‘religio’.

En daarin is dan de al-
verbindende liefde van God
te zien en de eenheid van zijn.
Daaruit vloeit bijna vanzelf
de rust en vrede voort
in het eigen bestaan.

‘God’ is goed, alles is goed
wat leidt tot liefdevereniging
met God. Ook lijden kan goed zijn.
Ware religiositeit is en geeft
inzicht in de zin van alles:
in wie God is en de mens is.
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Religieus
Religie is de alles-verbindende
doorverbindende herverbindende
beweging tussen mensen en dingen,
gebeurtenissen en ervaringen en
alle bestaande zijnssferen.

De totale verbinding van alles
met elkaar is zowel een kosmisch
gebeuren als een innerlijk zijns-
gebeuren tussen alwat is, voortkomend
uit het ene alleszijnde Zijn.

Juist de verbinding van het al
is de levende bestaanswerkelijkheid
van de Geest ‘die als Gods Geest
zweefde over de wateren’ (Gen. 1, 2),
de allesdoorlevende aanwezigheid Gods.
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Daarmee als mens verbonden zijn,
met die eenheid en al-verbindende
liefde, is het zijn in alles met
elkaar verbindende liefde van God:
religie - eenheid met God.

Wie deze verbinding niet heeft
of verwerft of in gedeeltelijkheid,
is niet a-religieus, want iedere mens
ervaart religiositeit alleen al
in zelfervaring en zijnservaring.

Maar wie de verbinding met het
goddelijke, het diepste zijn dat
met God verbonden is, verwerpt of
ontkent, mist de bron van religiositeit
en de diepste ervaring van het zijn.
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Door	dat	ontbreken	atrofiëren	en
verdorren zowel andere verbindings-
lijnen met de werkelijkheid, de natuur
met al zijn wonderen en mysteriën,
met andere mensen en de gemeenschap.

Religie als diepste bestaansgrond
roept om bewustwording en mysterie,
om kerkelijkheid soms zelfs want
dit is het hoogst haalbare menselijk
geluk dat tijd en eeuwigheid doordringt.

Monniken en monialen leven hiervoor.
Zij die God willen zien, mogen diep
zien in het zijn en alles aanzien
met ogen vol verwachting en hoop.
Hun soli Deo is een allesomvattende liefde.
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De eeuwenlange werkelijkheid
van het religieuze leven
in orden en congregaties
verkeert nu niet in een fase
van neergang maar van overgang
naar een levensreligiositeit
die ontwaakt in deze tijd.

Zij stonden niet op zich,
zij verdwijnen niet op zich
maar ontstonden om de historische
overbrugging te worden naar
een universele alomvattende
levensreligie waarin het leven
zélf als godsdienst wordt ervaren.

Zij moesten er zijn om het heden
voort te brengen. Zij verdwijnen
nu niet maar leven verder.
Zij leven voort en groeien door
in het hedendaagse Godservaren.
Overal ter wereld staan de 
bibliotheken vol van hun werken.

Bestaan zij dan voort
zoals ouders in hun kinderen?
Of is er de erfelijkheid van
levensgezindheid en levenswijze?
Leeft hetzelfde door onder
andere woorden, namen en vormen?
Is er zelfs verdere ontplooiing?

Het zal geen automatisme zijn
en als vanzelfsprekendheid
overgaan op andere generaties.
Er zullen herkenningspunten en
momenten nodig zijn, als ijkpunten
waarmee de diepten van het verleden
kunnen worden gepeild en hervonden.

Dat zijn de monniken en monialen
die midden in de gemeenschap
de oer-ervaringen en belevingen
zichtbaar vindbaar raakbaar houden.
Zij blijven intreden in de stilte
en volheid van een mystieke wereld
waarin de bronnen wellen van eeuwigheid.

En straks, in een verdere ontwikkeling
van leven, zal op natuurlijke wijze
het innerlijk vernieuwende zich weer
gaan verdichten en in nieuwe gestalten
verschijnen vanuit de aantrekking
van de volheid. Weer zullen er dan
monniken en monialen voor God alleen leven.

De grote 
transfer
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Als religie
geen mensdienst is

is religie
geen Godsdienst

 

Dat is ons
geopenbaard,

door de menswording
van God

         

Wat gij de minsten
der mijnen hebt
gedaan hebt ge
aan mij gedaan

 

Wat gij de minsten
der mijnen niet

hebt gedaan hebt ge
aan mij niet gedaan

***

***

***
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Benedictie
Wie religieus is klaagt niet
want klagen is ondankbaar
en getuigt van ontevredenheid
tegenover het leven.

Het is ook niet realistisch
want juist deze werkelijkheid
is bestemd om een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde te worden.

Gods voorzienigheid en
Gods voorzorgzaamheid dragen
de geschapen werkelijkheid
door de tijd de eeuwigheid binnen.

Zij die diep in God inkeren
als monnik en moniale zullen
zich vereenzelvigen met de wil
en de bedoelingen van God.
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Gabriel
Engel van de blijde boodschap
aartsengel van het eeuwig licht
U die als een goddelijk geestelijk
vader rondom Jezus was om de hele
geboorteregeling te verzorgen.

Levensengel - engel van een engel -
die met goede tijding de hoop
in de wereld levend houdt: behoed
het leven van uw tweelingbroer Gabriel
om een verkondiger van vreugde te zijn.

U leidde hem binnen in het stille licht.
Dat zijn leven van beschouwing moge zijn
als een boodschap van licht: het Licht
dat iedere dag in de wereld komt
in de liefde-aanschouwing van God.

Nog draagt hij de fakkel voor zich uit om
het licht van Gods aanwezigheid te ontsteken.
Dat zijn zachte gloed een donkere wereld
moge verwarmen en verlichten om te zien
hoezeer God de wereld heeft liefgehad
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61	 Dom	Gabriel	‘Joop’	van	Dijck,	vooraf	aan	zijn	over-
 gang naar de Kartuizers, trad in augustus 1949 in
 de Certosa di Calci in.

 Op zijn priesterprentje koos hij voor de tekst
	 ‘Met	Christus	hang	ik	aan	het	Kruis’	(Gal.	2,	19).
 
	 Mogelijk	heeft	Gabriel	alleen	maar	‘onder’	het	kruis
 hoeven staan. Wat bedoelde hij - wat voorzag hij?

62 Behorend tot de Congregatie van de Missionarissen van
 het Heilig Hart (MSC), na zijn priesterwijding in
 september 1948: zijn priesterlijke zegen. Hij genoot
 het grote voordeel van een voltooide priesteroplei-
 ding. Zo kon hij zich in Calci geheel wijden aan het
 monastieke leven.

63 Voor de Consecratie tijdens de Mis, volgens de
 Kartuizerritus.

64	 De	Consecratie	van	het	‘Heilig	Bloed’.

65	 Gabriel	als	novice	voor	zijn	‘cella’.

66	 Gabriel	aan	het	werk	in	zijn	‘Ave	Maria’	vertrek.

68 Gabriel aan tafel: zijn uitklaptafeltje.

69 Gabriel vanuit de lange loopgang naast de tuin-
 als een onverklaarbaar bewoonde woning...

 Een eerdere bewoner van deze kluis was
 Guinot (1864 - 1943), novicenmeester en vicaris in
 de Chartreuse van Bosserville. Hij trad uit, huwde,
	 werd	door	zijn	dochter,	Carmelites,	‘bekeerd’	en
 keerde terug in de Orde. Hij kwam aan in Calci in
 1925, overleed in 1943. En hij had toestemming ge-
 kregen de muren van deze kluis te beschilderen ...

70 Gabriel als handwerkman aan zijn werkbank.
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Als een monnik kan zeggen
dat hij tot op hoge leeftijd
heeft kunnen blijven
communiceren met God

is hij een gelukkig man
omdat hij dagelijks
van God zelf de Heilige
Communie mocht ontvangen.
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Wat een vreugde is het
U lief te hebben
en uw geliefde Zoon
Jezus Christus.

Wat een vreugde is het
elkaar lief te hebben
als geliefden
naar lichaam en ziel.

Wanneer wij in liefde
leven met elkaar,
elkaar bevestigen
en ondersteunen

ervaren wij uw liefde
in onszelf en
in elkaar, want U
bent in ons.

Dan vloeit onze liefde
vanzelf over
naar onze dierbaren,
levende en overlevende-

en naar allen die
in nood verkeren -
die wij direct ontmoeten
op onze levensweg

maar ook diegenen
wier nood zichtbaar
en voelbaar wordt
via de media.

Door met liefde mensen
in nood aan te zien
en te aanhoren in
deze confrontatie

leggen wij hun noden
aan uw voeten,
brengen wij ze voor
uw Aangezicht.

Zo bidden wij of
stellen wij daden
in uw Naam om
hulp in de nood.

Deze vruchtbare en
intens blije liefde
die wij van U en
van elkaar ontvangen

willen wij in grote
dankbaarheid uitzaaien
als levend zaad
van lichaam en ziel

onder de bevruchtende
liefde van uw Geest
die voor ons is
uw alaanwezige Liefde.

Wat een vreugde is het
U lief te hebben
en uw geliefde Zoon
Jezus Christus.

Mijn 
lieve 
God
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Belichting
Gij Geest
van liefde en licht
brengt in mij teweeg
wat ik niet ben
uit mijzelf
wat niet voortkomt
uit mijzelf.

Elke dag zijn er
zomaar momenten
als	lichtflitsen
waarin ik plotseling
inzicht en doorzicht
in mijn geest gewaarword
als komend van U, Geest.

Ik weet niet
waar en wanneer
dit op zal houden,
misschien als ik
in mijn vervulling
mijn geest geef en
vol ben van U, Geest.
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Heilige Drievuldigheid
vervuld van elkaar

drie en zo één
als kan.

In deze eeuwige
oase van liefde
te mogen zijn,
is mijn leven.

Doordring mij,
ik bid U

van U te mogen
worden doordrongen.

Ik wil van U zijn,
alle drie

in één alles
omvattende kus.
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Heilige 
God
U bent voor ons
alwat door ons
gezegd wordt van
de Heilige Geest:
licht liefde leven,
in eindeloze volheid
van genade-gaven.

Maar mag ik tot U
komen om juist
die gave te vragen
die mij behoeft:
in duister, pijn,
zwakheid en nood?
Zo heb ik U dan van node!

Nu vraag ik om
helderheid van weten,
een sterk geheugen,
om concentratie
en bewustzijn -
nu mijn geest lijdt
onder mijn leeftijd...
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Uiteindelijk
gaat het er
in mijn leven
niet om dat ik
gelukkig zal zijn
om God maar
dat God gelukkig
zal zijn om mij.

Alwat ik
zal moeten
zijn en doen
voor het geluk
van God
zal mijn geluk
zijn
om God.

Dat ik God
mag liefhebben
meer dan
mijzelf
is omdat
de liefde
van God
in mij is.

Geluk
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Grote Lieve
Persoonlijkheid
waarin ik in
mijn kleinheid ben.

U bent zo eeuwig
uitgeheven
boven mij
en al wat is

en toch bent U
zo allerdiepst
met al wat is
vereenzelvigd.

Mag het een teken zijn
van een diep begrijpen
van U, dat wij weten
dat U de allijdende bent

en dat U zo uiterst
lijdt omdat U weet
en ervaart wat het leed
van de mensheid is?

Het is uw eeuwige en
oneindige liefde
voor ons waar
U aan lijdt.

God
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Maar God, wilt U
Zélf ook genieten
van de vreugde die van
de aarde tot U stijgt?

Ontvangt U alle liefde
voor U, de liefde
van heel uw verliefde
schepping op U?

En God, geniet U
van Uzelf, U die alles
bent en tegelijk een
persoonlijk leven leidt?
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Gaven - 
genaden
Juist in nood
in deze nood,
in dit uur,
in deze tijd

ben ik ontvankelijk
voor juist die gave
van U, Heilige Geest,
die ik ontbeer.

Zie mijn armoede,
mijn ellende en
kwetsbaarheid
die roept om U.

Alleen uw kracht
kan mij nog
terugvoeren naar
mijn eigen kracht.

Dat ik zo waardig en
waarachtig mag zijn,
dat U mij kunt
redden en genezen.
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Nu weet ik zeker
dat U van mij houdt.
Door je eigen woorden,
gesproken tot je leerlingen-

nu ook tot mij?
U wilt mij wakker maken?
Huilend vraag ik je mijn zwakte
en mijn tekorten te vergeven.

Mijn leven lang zal ik trachten
te voorkomen, dat je dit verdrietig
verwijt naar mij nog ooit
zult hoeven te uiten.

Help mij te doen
wat ik U beloof,
door de kracht
van Uw liefde.

Ik wil ter aarde liggen
onder uw kruis.
Ik wil U van uw
kruis afhalen.

Op de eerste dag
van deze goede week
werd mij gezegd
werd mij gevraagd:

zullen wij in deze
lijdensweek eens helemaal
deelgenoot zijn
in Zijn lijden?

Ik dacht: nu al, het is
pas de eerste dag,
we kunnen nog dagen
met U medelijden.

Ik bracht de TV in beeld
en zocht, maar kon
niet direct
iets vinden.

Toen, heel onverwacht
hoorde ik U zeggen:
kunt gij dan niet één uur
met mij waken?

Dat kan niet waar zijn,
maar ik zei toch met een
lauw hart tot tweemaal toe:
Jezus, je hebt gelijk.

Door de dag vroeg ik mij
telkens af: kan dit nou,
bestaat dit echt? Kunt U in deze
moderne tijd ook tot mij spreken?

In de avond van deze dag
wil ik zoals de hele vastentijd
graag mediteren en lees
lijdensgedichten

van beroemde dichters:
dichters uit vroegere tijd
die mij ontroeren met
woorden van mede-lijden.

Nu pas ben ik helemaal bij U
en schreit mijn hart om U.
Vergeef mij, lieve Jezus,
ik wil en blijf bij U.

Lijdende Jezus
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Geheel in de geloofservaring
van Bruno beleefde Augustinus
Jezus’ aanwezigheid in de
viering van de Eucharistie.

Zijn laatste Communie was
op zijn sterfbed in zijn kluis.
Het was het ‘viaticum’: levensbrood
voor onderweg in de laatste etappe.

Al zijn medebroeders stonden
rond zijn bed en ondersteunden hem.
Maar de ondraaglijke pijn bleef.
Onderweg naar het ziekenhuis stierf hij.
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Sterven is heengaan
in de diepste volheid
van jezelf.

Het is het meest
individuele gebeuren
van je allene zelf

of als je steeds
samen was,
van samen.

 
Een monnik sterft
de natuurlijke dood
als mens alleen.

Hij gaat alleen
naar God met wie
hij alleen was.

Niets is er tússen
hem en God
zoals steeds.

Samen 
verder

***
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73 Dom Augustinus Geurts, de altijd blijheid uitstralende
 jeugdige monnik die van muziek hield - kenner werd van
	 de	eigen	‘gregoriaanse’	zangwijze	van	de	Kartuizers.

 Hij kon voor de vuist zingen en musiceren: hij blies
	 muziek,	die	hij	zelf	componeerde	‘door	zijn	vuist’.	En
 hij maakte opnamen van gezangen, antifonen, responsoria.

74 Hij was ook een natuurmonnik in die zin dat hij de
 schepping beschouwde als het huis van God. Heel alleen
 zat hij in de Claustrum-tuin van Lucca.

76 Met zijn Moeder deelde Augustinus zijn hart. Ouderliefde
	 is	van	nature	onvoorwaardelijk	-	het	‘eens’	met	het
	 eigen	kind	‘waar	of	wat’	er	ook	gebeurt.	In	je	kind.
 gebeurt er namelijk iets van jezelf...

77 Zijn Moeder keek hem diep aan om te zien wat hem be-
 zielde en waar zijn geluk nu precies vandaan kwam.
 Voor veel Kartuizer-families blijft dit een onbesproken
 geheim.

78/79 In Lucca ontmoetten ervaringen van verleden en heden
 elkaar. Nog was er de herinnering van het postulaat,
	 als	Augustinus	het	Maria-Officie	kwam	‘oefenen’	met
 alle gebaartjes en kusjes die daarbij over de bladzij-
	 den	van	het	Diurnale	gaan	....	‘Veniam’	heet	dat.

 Met Augustinus Eucharistie gevierd in de buiten-
 kapel, vooraf aan de doorreis naar de Grande Char-
 treuse. Daarbij liet hij bijna de gehele Romeinse
 en Kartuizer-liturgie los. Rond het altaar was daar
 nog de Consecratie en Communie - en heel veel liefde
 en devotie.

 En toen werd er in de auto ook nog geluisterd naar
 de Gregoriaanse Vespers van de Bewegingskerk in
 Eindhoven.

81 Bij een afscheid gaf Augustinus zijn hart mee.
 En dit hart zat vol gebed.

82 In Lucca was hij novicenmeester geweest van de
 Broeders van Farneta.

 Heel bijzonder was zijn zending naar de Zusters
 Kartuizerinnen in de Certosa di Motta Grossa
 (Riva di Pinerolo); hij was daar de (inwonende)
 Vicaris. Iedere dag ging Augustinus daar voor in
 de viering van de Eucharistie, die plaats vond in
 de zo fraai beschilderde abcis boven het altaar.

84 Zijn laatste stille tijd van zijn Kartuizerleven bracht
	 hij	door	in	het	kleine	Kartuizerklooster	‘Portes’	van
 waaruit hij overleed.

85 Dom Augustinus (Henk Geurts) in gebed. De vele van hem
 bewaarde brieven zijn gebed. De jarenlange, vrij regel-
 matige correspondentie met hem was een bron van inspi-
 ratie.
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O God
in liefde wil ik
versmelten
met uw
aanbiddelijke
wil

aanvaardend
beamend
alle lief
en leed van
de schepping

ook wat dit
betekent voor
mijn leven
van dood
tot verrijzenis

uw wil
bent u zelf
uw wil
is uw liefde
voor mij
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God
‘is’

liefde
 

In de liefde gaat het
niet om jezelf maar
om wie je liefhebt.

Het wonderlijke van de
liefde is dat het niet

gaat om de voldoening
van het ontvangen maar

om de vreugde
van het geven.

 

Het gaat God niet
om zichzelf maar om
alles wat Hij liefheeft.

***

***



91

Groei
Liefde kan groeien
wanneer zij aanvankelijk
nog gedeeltelijk is,
maar wie door liefde
is geraakt, verwond,
hoeft niet meer te groeien.

Wel kan de kwaliteit
van de liefde zich verder
ontplooien en daardoor
verdiepen: zuiverder,
omvattender worden
en belangelozer.

Dan raak je aan de liefde
verloren, verlies je jezelf
aan de ander en bestaat
er op de wereld niets
meer dat liever, beter is,
geweldiger en goddelijker.

Het monastieke leven
is niet een begin van
de liefde met God maar
de voltooiing en wie
intreedt, is al een
verliefde van God.
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Diepste zijns-verbinding,
dat is mystiek.
Deze nu kan bestaan
in ‘spirituele’ zin.
Echter ook
in ‘sensitieve’ zin.

In beide betekenissen en
zijnsvormen is het 
mogelijk dat er
mystieke ervaring ontstaat.

Deze kan of/en zowel
‘personalistisch’ zijn
of/en ‘kosmisch’.
Ook beide tegelijk.

Welnu: de meest totaal-
menselijke mystiek heeft
van nature de sensitieve
ervaring als bestaansgrond.

Deze kan vervolgens
‘doorgroeien’ naar een
spiritueel ‘volgroeien’.
Dat is dan de volle mystiek.

In deze volheid komt
de werkelijkheid van het
bestaan van God als een
eeuwig licht door alles heen.
En dan kan de eenwording
met God van liefde plaatsvinden.

Mystiek
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Dat een monnik en moniale
het celibaat op zich nemen
als een exclusieve heelheid
met God -

Dat een monnik en moniale
de maagdelijkheid kiezen
als een inclusieve heelheid
met God -

houdt niet alleen in
dat zij afzien van
de voortplanting
van het lichaam

maar	ook	het	offer
van het afzien van
de voortplanting
van de ziel.

Dan kan het gebeuren
dat God als minnaar
de bruidskamer binnentreedt
voor een mystieke gemeenschap.

Daar plant God zelf zich voort
in het lichaam
en de ziel
van zijn beminden.

God huwt met hen
en geeft zichzelf
in de bruidsliefde
van zijn beminden.

Dit is het voorspel
van de eeuwige heelheid
van de mystieke liefde
van de hele mensheid.

Mystiek huwelijk
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Intrede
Sensitiviteit
is een levenswaarde
die mee moet gaan
bij een intrede
in een klooster.

Bij	het	afleggen
van geloften
zal de zinnelijkheid
niet moeten
worden afgelegd.

Ook daar zal dit
een bron zijn
van levenslust
en religieuze
gewaarwording.
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‘n Rijp korenveld
wat zachtjes meedeint
op de golven
van de wind.
Ik voel me jong.
Ik ben een kind
wat dronken is van
Goddelijk Schoon.

Als ‘n bij ben ik
proevend van eigen nektar.
‘n Speelse vlinder
die dartelt door
haar eigen veld.
Ik spring over spelonken
en beklim de top
van de heuvel.

Ik glijd mee
met de stroom als
het Al zich verdicht
in één enkel moment
wanneer ik ondergedompeld
word in de Bron
en tranen van extase
mijn veld bevloeien.

Met gesloten ogen
zie ik twee
kosmische armen
mij omvatten.
Ik voel een mond
die kust en van mij
drinkt en dronken wordt.
God, wat hou ik van Je!

Extase
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88 Dom Joseph -Kees Peijnenburg- was uitgetreden
 uit de natuur, het vrije landschap, de boerderij.
 Maar de natuur ging met hem mee. Hij wás natuur.

 Hij was geworteld in de aarde en stond met
 beide benen op de grond. En zijn geest dan?

89 Joseph kon alles achter zich laten en -door de    
 radicaliteit van zijn persoonlijkheid waardoor
 hij altijd streefde naar het beste- en zich
 storten in de werkelijkheid van de liefde.

 En dat hield niet op. Het werd lijdens-mystiek.
 
90 Hij keerde niets de rug toe, zich niet af van
 het leven - hij keerde zich toe. Met zijn mede-
 broeders naast en tegenover zich.
 Dit was het innigst samen.

91 Diakenwijding in de Dom van Pisa, samen met
 Italiaanse theologanten - als enige Kartuizer.

92 Joseph en Willibrord - zoals voorheen - zoals
 zo vaak - beiden uit het Brabantse Boxtel.

 Ter voorbereiding van de Eucharistie.

93 Willibrord zal diaken zijn in de Conventmis
 op zondag.

94 Stille lezing van Joseph, alleen in zijn kluis;
 niemand die iets vraagt, niemand die iets zegt.

95 Toch zijn er in een Kartuizerklooster lange
 gangen. Daar kun je niet verloren lopen.
 Daar kun je er wel wat verloren bij lopen...
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‘O Goedheid’
tot God
zeggen

is het beste
wat we van God
kunnen zeggen

Speelgoed
is ook
goed

Het goede van gisteren
neem ik mee naar vandaag.

Het is de voeding
voor de dag van morgen.

Het goede van dit leven
neem ik mee naar het volgende.

Het is de voedingsbodem
voor de tijd in eeuwigheid.

***

***

***
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De schoonheid
die geweest is,
die is, kan nooit
meer ophouden
te bestaan, want
zij is en zij was
de schoonheid
van God.

Als dan de schoonheid
onvergankelijk is,
dan ook hij en zij
die de schoonheid
schiep en voortbracht
de zangeres en de danser,
de vreugdebrenger en
de minnemens van God.

Onvergankelijkheid
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Wezen
Zo goed
als je had
kunnen worden
ben je
in wezen.

Een pianiste
een mystica
een profetes
ben je
in wezen.

In de ogen
van God
in mijn blik
als ik zie in
je wezen.

Er was geen tijd
er was zoveel
andere prioriteit
en dat bepaalde
je wezen.
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Bonitas
Goedheid brengt
goedheid voort,
brengt zichzelf voort.

Goedheid brengt
goedheid in beeld,
vindt er zichzelf in.

Wie goed doet
roept goedheid op
in anderen.

Wie het goede doet
ziet in herkenning
overal het goede.
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Bezegend
De monnik voelde de zegening
van veel liefdes om zich heen-
als een dons van tederheid
waar	doorheen	flitsen	licht	en
fluistering	van	liefdezuchten.

Zij die hem liefhadden waren
onweerstaanbaar dicht nabij
omdat zij wisten dat hij
zijn armen naar hen spreidde
en in zijn hart ontving.

Zij zijn de levenden hier
zij zijn de levenden daar,
even levend daar als hier
want het leven ademend
van God die in hen leeft.

Dit was omdat God wilde
dat hij een monnik kon blijven
met een vurig hart en een
flitsende	geest	die	Hem
op deze wijze lief kon hebben.
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Als je je hele leven
in diep geloof en
met grote devotie
de Mis hebt bijgewoond
en mee hebt gedaan

vererf je als ouders
bijna genetisch
de verwondering
om het mysterie
in de liturgie.

En als je het dan
op hoge leeftijd
moogt meemaken
dat je eigen zoon
de Mis doet

is dat alsof iets
wat op aarde
eens begonnen is
dan gebeurt
in de hemel.

Apocalyps
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Uw Alles stort U in dit uur in mijn wezen.
U openbaart de volheid van uw Wezen aan mij.
U staat aan het altaar en herhaalt uw eeuwig Woord.
U zegt ‘Dit is mijn lichaam’ ‘Dit is mijn bloed’.

Toen U de hele schepping uit uw Wezen voort
voelde komen, zei U deze zelfde oerwoorden.
U baarde in gemeenschap en alles ging stromen
tot over de uiterste oevers van uw eeuwigheid.

Uw Zoon, kind van uw eeuwig beminnen, herhaalde
wat U hem had meegegeven en geopenbaard: dat U
Uzelf gegeven hebt aan de schepping van uw liefde
en uw bestaan zich altijddurend zal herhalen.

Ik wil nu ver en diep heenzien door de gewijde
woorden, gesproken over brood en wijn, die
Jezus van U had verstaan en in zijn uur voelde
dat zij in vervulling gingen in uw Naam.

Nu weet ik dat altijd en overal waar mensen zich
in liefde geven aan elkaar, aan uw schepping
hetzelfde liefdesmysterie zich voltrekt en Uzelf
het bent die uw gemeenschap in ons beleeft.

Ik mag voortaan weten, dat de eucharistie
van het leven, tot in dood en verrijzenis
het bestaan van uw Wezen is: dat U Allieve
zich eindeloos in liefde met ons verenigt.

GODGODIN
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Gemeenschap
Uit gemeenschap
van God met de mens
komt gemeenschap voort

Uit gemeenschap
van man en vrouw
ontstaat levensgemeenschap

Dit is mijn lichaam
voor jou, zegt de minnaar
tegen zijn minnares

Dit is mijn bloed
voor jou, zegt de vriendin
tegen haar vriend

Gemeenschap is liefde
en God is liefde
in gemeenschap
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Er is geen godsdienst die zo
lichamelijk en fysiek is als
het christendom in de lijn van
de apostelen en martelaren.

Zij leefden in de overtuiging
van de lichamelijke aanwezigheid
van Jezus in de eucharistie en
stierven zelfs voor dit geloof.

Voor hen was communiceren één
worden met Jezus: met ziel
en lichaam één worden met ziel
en lichaam van Jezus.

Voor de Kartuizermonnik is dit
veel meer dan kameraadschap of
vriendschap: het is de minne
die het hart met God verbindt.

In zijn ziel tintelt de minne
die wortelt in zijn lichaam en
tot uitbloei komt in zijn geest
waardoor de mystieke liefde ontstaat.

Eucharistisch leven beperkt zich
dan niet tot het vieren van de Mis,
maar strekt zich van daaruit over
zijn beschouwend bestaan uit.

Eucharistisch leven
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Het eerste maal
In de vroege ochtend strijken
de Kartuizers neer in de kleine
kapellen, waar de paters en de
broeders samen de Mis vieren.

De broeder is geen dienaar.
Hij viert het hele ritueel mee
in een samenspel waarin het niet
duidelijk is wie voorgaat en volgt.

Dit is het spel van de groten
der aarde, van de mannen met het
rotsvast geloof in de goddelijkheid
van Jezus als zoon van de Vader.

Het Kartuizer-Misritueel is niet
alleen sober en ingetogen maar ook
vervuld van krachtige symbolen
in buigen knielen en gebaren.

Tegelijk is het een minnespel,
zo subtiel, klein en voorzichtig
als alle mannenwerk is wanneer het
met lichaam en ziel gebeurt.

Samen eten en drinken zij van
dezelfde spijs en drank en buigen
diep het hoofd voor het mysterie van
het lichaam en bloed van Christus.



109

Wanneer het persoonlijk Misvieren
plaats maakt voor het gezamenlijk
vieren, is dat niet beter maar
tegelijk ook niet minder goed.

Het kleine stille liefdesspel
in de anonimiteit van de morgen
kan wel overleefd worden door het
gevoel van gezamenlijk aan tafel zijn.

Eigenlijk sluit het ‘alleen’ vieren
in een kleine kapel geheel aan op het
‘alleen’ leven in een kleine kluis.
En daarbij versterkt het een het ander.

Dit is een en dezelfde mystiek,
dit is een en hetzelfde leven met Jezus,
die als de gekruisigde uit liefde
zichtbaar is boven de bidstoel.

Menige monnik kon het lijden van zijn
monniksleven aan door mee te lijden
met Jezus, wetend dat Jezus op een
zelfde wijze meeleed met hem.

En	daarvan	was	het	dagelijks	Misoffer
teken en werkelijkheid tegelijk en
werd het Kartuizerleven ook de
beleving van het lijden van Jezus.

Gemeenschapsviering
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Een Benedictijnermonnik die woonde
op de top van een afgelegen berg,
kleedde zich iedere morgen liturgisch
en vierde dan alleen zijn stille Mis.

Een jeugdaalmoezenier deed af en toe
alleen de Mis op de voorstal van de
boerderij die hij had aangekocht voor
vakanties van gehandicapte kinderen.

Een jonge pasgewijde priester onderbrak
zijn reis vanuit Italië en ging de Mis
doen in de Dom van Keulen op de feestdag
van Maria Hemelvaart, vroeg in de morgen.

Maria die van eeuwigheid was gaan zweven,
haar bruidsluier van engelenhaar geweven,
knielde zachtjes bij hem aan het altaar
neer en volgde ieder woord en gebaar.

Op	het	zijaltaar,	voordat	de	Pontificale
Mis begon, duurde deze Mis vijf kwartier.
leder woord werd geweten, ieder gebed
verstaan en hij droeg Jezus in zijn handen.

Zo vierde de Kartuizer die thuis was voor
herstel, iedere morgen met zijn Vader en
Moeder in de Joriskapel zijn Kartuizermis
waar eens de refugie van de Kartuizers was.

Eenzaam	sacrificium
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Missa
Hoc est enim corpus meum,
zei hij toen hij
zijn twee broden
in zijn hand hield.

Hic est enim calix
sanguinis mei,
zei hij toen hij
zijn karaf hief.

Hij dankte God,
dat hij was
blijven hongeren en
dorsten naar leven.

God was het brood
blijven kneden en
druiven blijven persen
vol zoetheid zelf.
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Geen 
tragedie

Ieder liefdeleven
overwint tragedie

overstijgt droefenis
is vreugdevol

Kartuizerzijn
is gelukkigzijn

is leven met God
is liefde zijn

Monniken streven niet
naar geluk

zij ontvangen geluk
van God zelf

Zo alleen
De kluizenaar keek uit op
de schaduwzijde van de berg.
Daar was groen grijs
en zag hij geen leven bewegen.

Hij liep rond in zijn kluis
die schaars verlicht was.
Niets was er wat zijn hart
beroerde en zijn geest verlichtte.

God, waar bent U, dacht hij.
Hebt U mij het eerst liefgehad?
Ik voel uw liefde niet voor mij,
mijn liefde niet voor U.

Hij knielde op zijn bidstoel,
ging zitten in zijn koorstoel
en op dat moment voelde hij
zich doodongelukkig.
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Lijdende knecht 
van Jahweh
Je moet niet kiezen voor het lijden.
Je moet het jezelf niet aandoen, maar
als het er is, sta je voor een keuze.
Als monnik ging je bij je intrede niet
de paradijstuin binnen maar dat het de
hof van olijven was, wist je ook niet.
Als het erg zeer doet roep dan maar
‘Vader, als het kan, laat dit overgaan...’

Maar de hernia bleef, het harde bed
was een foltering, de slapeloosheid
ondermijnde je en je werd ziek.
Maar in je gebedenboek zaten tal van
afbeeldingen van de lijdende Jezus.
Hoe vaak heb je het kruisbeeld gekust
dat voor je stond op je bidstoel.
En toen nam je het kruis op je schouders.
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O God

Eeuwige Levende
Eeuwig Leven
Eeuwig leven Gevende

nooit zal het gebeuren
dat U alles gegeven hebt
en daarna het einde volgt

O God

Het leven van mijn Moeder
leek slechts een ademtocht
een tijdelijk begin

weinig leek het vele
wat zij was met een
groot gezin en korte dagen

O God

Ook mijn leven is
slechts even een beetje
begin van onvoltooide tijd

ik smeek U, neem alle leven
mee in uw eeuwigheid, in de
beademing van uw liefde.
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Op retraite
alleen in de kapel.
Zo stil was het
zo diep zonk zij
in zichzelf.

Daar ontving zij
de diepste Godservaring
van haar leven
die haar nooit meer
zou verlaten.

Toen zij dit
aan mij haar
priesterzoon
vertelde huilde
zij van emotie.

Dit was voor haar
de intraite
als moniale
in het Kartuizerklooster
van haar zoon.
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98 Priesterwijding van Dom Joseph Peijnenburg in de
 parochiekerk van Barbaricina in Pisa, toegewijd
 aan de Heilige Apollonia (patrones van de tandheel-
 kunde).
 
	 De	Procurator	(en	chauffeur!)	van	de	Certosa
 Dom Celestinus Verwoerd is hierbij aanwezig samen
 met de familie van Dom Joseph.

99 Handoplegging van Celestinus aansluitend op de
 wijding.
 De pastoor van de parochie ziet toe.

100 Brood en wijn na de viering: Celestinus met zus
 en broer van Joseph Rieke en Jan.

101	 Groepsfoto	rond	‘Kees’	-	met	ouders	broers	en	zus-
 sen - samen met Primaat-Aartsbisschop van Pisa
 Ugo Camozzo, de pastoor en de procurator.

102 Kees met Vader en Moeder.

104 Eerste en tweede zegen van de pasgewijde priester
 aan zijn ouders en zijn broer.

106 De eerste heilige Mis van Joseph, daags na de wij-
 ding, in de buitenkapel; Vader is misdienaar.

107 De eerste communie met zijn ouders.

108 De Kartuizermis in de eigen ritus, die niemand van
 de familie ooit eerder gezien en gevierd had.

109  Het voortgezette Kartuizer-ritueel.

110 Eucharistieviering met Dom Willibrord Pijnenburg,
 priester gewijd in 1957.

111 Eucharistieviering met Jan Peijnenburg, broer van
 Kees; priester gewijd in 1956.

113 Zegen van Dom Joseph aan zijn Vader en Moeder,
 voordat zij na een bezoek huiswaarts keren.

114 Maar eerst wordt het reisgebed samen gebeden.

115 Met God alleen - Moeder van een zoon van God.
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Over God
Als het dan al eens
voorkomt dat ik ‘over’
God spreek, wil ik me
ervan bewust zijn dat ik
het over ‘iemand’ heb
die er zelf bij is.

Ik kijk Hem dan langs
anderen rond de tafel
af en toe nadrukkelijk
aan, wil Hem bij het 
gesprek betrekken en goede
dingen over Hem zeggen.

Diep in mijn hart en
hoog in mijn geest groet
ik God dan - en dan loop ik
met Hem naar buiten
de frisse lucht in onder een
heldere hemel en zeg ‘Dag God’.
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Over mijn liefste
wil ik niet praten
want op datzelfde
moment zou het
lijken of zij een
onderwerp van gesprek
zou zijn en ik op afstand
van haar zou staan
of zij afhankelijk zou zijn
van mijn oordeel.

Over mijn liefste
wil ik niet schrijven.
Woorden schieten tekort
en houden niet op papier.
Het enige wat ik kan is
proberen haar te tekenen,
haar lichaam en ziel,
op het onvergankelijk
perkament van de eeuwigheid
als beeld van God.

Over mijn liefste
wil ik alleen maar zingen
in liefdewoorden
waarin zij het timbre
van mijn tederheid is
en horen zal hoe mijn hart
klopt voor haar
en er in mijn geest
melodieën opklinken
uit haar aanwezigheid.

Steeds moeilijker
vind ik het worden
het woord God te noemen
juist omdat Hij
mijn Aanwezige is
juist omdat Zij
mijn Geliefde is.
God en Godin zijn
geen onderwerpen meer
om over te spreken.

Steeds moeilijker
vind ik het worden
het woord God
te schrijven of te typen
als een woord buiten mij.
Dan lijkt God het onderwerp
van mijn denken en doen
en verbreek ik de intimiteit
van stil aanwezig zijn
bij en in elkaar.

Steeds moeilijker
vind ik het worden
dat het niet anders kan
en dat ik moet noemen
om te benoemen.
Maar dan vraag ik toch
nederig en klein
dat mijn vingers
liefdespel mogen zijn
en mijn woord een liefdeslied.

De 
Naam 
God



121

Ik redeneer nooit met God,
ik leg nooit iets uit.
Ik zeg alleen in gedachten
wat mij bezwaart of verontrust.

O God, is altijd mijn
Godsaanspraak. Mijn hart
klopt dan van onzekerheid.
Meestal ben ik dan in nood.

Dat zit in die ene letter,
‘O’, die ene open klank.
Wat bedoelde Bruno als hij
alleen nog zei ‘O Bonitas’?

Misschien mag dit ‘O’
nog ooit de verzuchting
worden van lof en liefde
als mijn enig hartsgebed.

‘O’
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De taal van God is
alwat zich uitspreekt
door te zijn:
alwat leeft
liefheeft
straalt
God uit

De taal van God is
wat denkt en voelt,
mint en zingt
in mensen
dieren bloemen bomen
wolken en wolkbreuken
donder en bliksem

Het Woord

God spreekt in mensen
door mensen
spreekt geen eigen
onverstaanbare taal
heeft geen mensentaal
nodig, hij spreekt
mensentaal

Maar heel diep klinkt
ook zijn Woord
als mensen met
gesloten ogen
als alles zwijgt
luisteren naar
zijn	liefdefluisteren
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Vader
U kijkt ons aan
en vraagt
‘Zien jullie mij?
Ik wil mij laten zien
zoals ik ben,
ik die Vader
word genoemd
op aarde zoals
in de hemel’.

‘Kijk mij aan
zie hoe ik ben
waar ik ben
wie ik ben.
En als je dan
met mij praat,
tot mij bidt,
laat mij dan zijn
wie ik ben’.

‘Lieve mens,
mijn kind,
ik ben
je Vader.
Ik bracht
je voort,
elke dag
breng ik
je voort’.
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Praten 
met God
Soms meen ik
weinig te praten
met God.

Dat is omdat ik
alwat ik
zou willen zeggen
zeg aan mijn
andere zelf
mijn lief.

Of praat ik zo
toch met God?
En krijg ik antwoord.
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Godin
Uit eeuwigheid
geeft U uzelf aan mij
in de tijd
in de geliefde
die U mij geeft.

Ik mag U aanraken,
strelen en begeren.
Ik mag U gelukkig
maken en in U eindeloos
gelukkig zijn.

Omdat God in U is,
ga ik God binnen
in U en mag ik
in liefde met U
GodGodin versmelten.

Wilt U mij ontvangen
want in mij
ontvangt U God
en beleeft U samen
uw eeuwige zaligheid.
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God
eeuwige liefde
tijdige liefde

menselijke liefde
van U in mij

mag ik die
uit U voortgekomen
in U opgenomen ben
goddelijk leven?

mag ik in wie
U zichzelf realiseert
en individualiseert
U mijn liefde toevoegen?

  
moge de liefde
die ik in mij voel
die uit U voortkomt
uitstralen naar anderen

die ik liefdevol gedenk
door onaardse straling heen
door ruimte en tijd heen
die in liefde niet bestaan

maar door U gedragen over
afstanden heen in hun hart
zal dalen en hun geest
verlichten in uw Licht.

***
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In het kerkelijk bidden
wordt op een heel
oneigenlijke manier
met God omgegaan.

Er zou een godsdienst
kunnen zijn die zich
uitsluitend bepaalt
tot de lof van God.

Zo gauw je ontdekt
dat vragen en smeken
uitingen zijn van gebrek
aan geloof en vertrouwen

in de Geest die voor ons
ten beste spreekt met
onuitsprekelijke
verzuchtingen

(Romeinen 8, 26:
wij weten niet eens
hoe wij behoren te bidden)

eindigt het smeekgebed
en ga je God eren
loven en danken
en aanbidden.

Vraagteken
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Het overbodige bidden
vragen en smeken is niet
alleen onnodig maar ook
is het onevenredig.

Wie alles voor je doet
vraag je niet nog meer
voor je te doen want
dat vermindert het vele.

Het is zelfs ondankbaar,
ongepast en onbehoorlijk.
Alleen dankbaarheid
beaamt de werkelijkheid.

  

Hoeft het smeekgebed
eigenlijk wel - tegenover
God die alles al gedaan heeft
voordat wij erom vragen?

Eren wij God daarmee of is
dit gebrek aan eerbetoon?
En zou God zich afhankelijk
stellen van ons bidden en smeken?

Hoe dan wel te bidden?
Alleen de eerste helft van
het Onze Vader en het Weesgegroet,
gevolgd door een bede van dank?

Bidden

***
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Mutatie
Als je je aanwent
veel te danken,
verleer je op de
duur het vragen.

Zonder dat je
het weet verandert
je smeekgebed in
een dankgebed.

Net zoals dat
gaat met lachen.
Als je dat
veel doet

kun je op de
duur niet zuur
meer kijken
van het lachen.
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Voorbeden en 
voornemens
Gebed voor nood en ellende
in de wereld, voor alle mensenleed,
de hulproep aan God heeft de volle
betekenis van meeleven en meelijden.

Het is teken en uiting van
mee-doen en mee-begaanzijn,
van mee-leven en mee-lijden met God
die heel dit scheppingsleed doormaakt.

In het volle besef dat God alles doet,
wat in het raamwerk van de schepping
tot zijn eigen mogelijkheden behoort,
kunnen wij toch om hulp roepen.

Wij zijn immers het hart van God,
de heilige geest die zich beweegt
en helder de genadestroom kan sturen.
Wij mensen zijn de handen van God.

***
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Als we dan om kracht vragen,
betekent dit dat we krachtig
willen zijn, om inzicht dat we
willen nadenken, om licht dat we

optimistisch willen zijn, om
liefde dat we willen liefhebben
en eigenlijk onszelf aanbieden
het werk van God te doen.

Bidden is ook geloofsbelijdenis:
dat ook ons willen en werken er
toe doet en opgenomen in de liefde
van God wonderen kan verrichten.

Bovenal belijden we ons geloof
er in, dat alles God toekomt en van
God afhankelijk is. Maar onze eigen
aanhankelijkheid is ook onze liefde.

Waar God de processen van
geschapenheid, die leiden tot
de voltooiing in de liefde
die God zelf is en voortbrengt,

niet doorkruist of opheft naar
willekeur, blijft dat de Geest
alles in allen doet en de ziel is
van het hele wordingsgebeuren.

De natuurprocessen die stammen
uit de natuur van God zijn als
het ‘corpus’ van de schepping
waarin de levende Geest ademt.

Ook daarin hangt het niet van het
bidden van mensen af, waar wanneer
hoe de Geest werkzaam is. De Geest
is God zelf - God is de Geest.

*** ***
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Zo stroomt God door de harten
en geesten van mensen, woont God
in ziel kern levensbeginsel
van het alomme lichaam van de tijd.

De ‘magnalia Dei’ de grote werken
van God gaan iedere geschapen geest
eindeloos teboven - toch mag het
kleine werken van de mens meedoen,

want ook dat behoort tot de grote
werken van God, niet als kleine
afhankelijke dienende entiteiten
maar het eeuwig leven van God zelf.

En daarin passen onze gebeden als
voorbeden die voornemens worden
om met elkaar het grote instrumentarium
te zijn van een nieuwe schepping.
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Een parabel
Met zijn liefste snoetje
vroeg het jongetje
‘Papa, wil je vandaag
weer gaan werken’?
‘Ja, jongen, zoals altijd’.

En ‘Mama, wil je vandaag
weer voor mij zorgen’?
‘Ja, jongen, zoals altijd’.
Zo ging dat een tijd lang
van dag tot dag voort.

‘Lieve kleine vent’ zei
zijn mama toen ‘wil je dit
niet blijven vragen want
dit doe ik uit mezelf 
zonder dat je het vraagt’.

Maar toen het jochie het
niet laten kon, toch te
blijven vragen, ging papa
stil in de tuin zitten en
zei ‘Ik heb een snipperdag’.
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Mijn lieve Vader
in de hemelen,
uw naam worde
hoog verheven
uw wereldrijk
moge komen
uw wil moge
worden gedaan
zoals in de hemel
ook op aarde.

dit is het lieve
lofgebed van God
dat gevolgd wordt
door het dankgebed
voor alle goede gaven

Wens en dank

Bedankt!

U geeft ons
vandaag het
broodnodige voedsel
en vergeeft ons
onze schuld
zoals ook wij
anderen hun schuld
vergeven.
U laat ons niet
terecht komen
in ellende
maar hoedt ons
voor het slechte.

wat dan nog te vragen
aan onze Vader
die overal en
voor iedereen zorgt
gewoon uit liefde

***

***

***

***
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Deze geesteshouding heb ik wel.
Daar is alle reden toe.
Deze levenshouding is
natuurlijk fundamenteel.

Maar mijn hart kent een
ander woord dat ik voel
zonder er bij na te denken,
want liefde is mijn levenswoord.

‘Eer’ is goed, maar als het
daarbij blijft, is het
afstandelijk en gedeeltelijk.
Een beetje hooghartig ook

alsof ik het recht zou hebben
‘niet te eren’, alsof anderen
blij moeten zijn dat ik mij
verwaardig hen te eren.

God, noch mijn ouders zouden
er gelukkig mee zijn, als ik
hen alleen maar eerde. Wat zij
willen is: bemind worden.

Eer
‘Eer aan God in den hoge’

‘Eer uw vader en uw moeder’
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Zoals
Wat je als geliefden voor elkaar
doet, doe je niet ter ere van elkaar,
al is het dat tegelijk toch wel.
Je doet het uit liefde voor elkaar en
de zielelust die je drijft.

Eerbied hebben voor een ander en
alwat leeft eerbiedigen is de grondslag
van gerechtigheid en van liefde.
In deze bedding groeit en gedijt
de tederste en sterkste liefde.

Ik eer God boven alles en alles in God,
maar wat ik voor God doe, doe ik uit liefde.
Hierin schenk ik alles wat ik voel en denk
en hoe klein ik in eigen ogen ook ben,
wil ik in Gods ogen een Godslieve mens zijn
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God
Ik vraag U, zet de lichtknop in mij om,
schakel mij over naar het licht.
Hef de blokkade van het donker in mij op -
dan zal ik kunnen zien wat zichtbaar is.

Lieve Lichtende van alwat is,
wil mij geven ontvankelijkheid voor het licht,
alle	licht,	zo	klaar	als	de	flonkering	van
een bloem en de oogopslag van een vogel.

Dan zal alles wat er in mij neer wil dalen,
alles wat zich verenigen wil met mij,
binnen kunnen stromen in de eindeloos vele
ontvangertjes van mijn lichaam en mijn ziel.

Open mij in ontvankelijkheid. Dan zal ik U
zien en ruiken en voelen want U zelf
bent het die ik ontvang in alle dingen.
Moge ik zo instijgen in U, lieve Levende.



139

Beschouwing
Er is zoveel beschouwing.
Er is zoveel gebed.
Maar dat weet alleen
wie weet wat beschouwing is
wie weet wat gebed is.

Wie eenmaal begrepen heeft
dat ieder verlangen
naar goedheid
dat ieder verlangen
naar schoonheid

verlangen is dat
ten diepste
de hunkering is
naar God zelf
uit wie dit voortkomt

weet de betekenis
van het leven
met God alleen
voor God alleen:
Soli Deo.
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Eeuwige hoop
De hoop die
in mensen leeft,
is het eeuwig verlangen
van God zelf:

dat de schepping eeuwig
zal doorgroeien tot
de volheid van God.

God heeft alle vertrouwen
in wat mogelijk is in mensen
die Hem gelijken.

Zo zijn mensen en dieren
vervuld van verlangen
omdat God in hen leeft.
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Zoals God

Als je terecht boos bent,
bedenk dan dat ook God
boos is wanneer mensenrechten
worden geschonden en
uit boosaardigheid
mensenleven wordt verwoest.

Je mag dus best boos worden
wanneer je hetzelfde ziet
gebeuren als God. Maar God
rekent er wel op dat mensen
binnen hun mogelijkheden
het kwade bestrijden.

In de kracht van het goede
openbaart zich de wil van God.
God laat het mensen doen.
Zo verwoordt psalm 113 dit:
de hemel hoort God van hemel toe,
de aarde heeft Hij mensen gegeven.
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Late roeping

De levensloop van een parochiepriester
wordt gekenmerkt door een monastieke
eindfase, veelal in de levenswijze en
leefvorm, meestal naar de inhoud van leven.

De meesten van hen worden tegen wil en dank
kluizenaar, in een appartementje of in een
aparte kamer tussen medebewoners van de gang.
Daar worden zij teruggebracht bij zichzelf.

Waar is de priestergemeenschap nog,
is er nog het inspirerend verband van weleer?
Kun	je	nog	samen	bidden	en	het	Officie	doen
om	elkaar	uit	te	heffen	boven	eenzaamheid?

Priestersolidariteit en priesterspiritualiteit
waren voorheen niet de persoonlijke verbindingen.
De ‘krans’ met een goed glas wijn was van
betekenis, maar leste dit de geestelijke dorst?

Als je dan wat onafwendbaar is, kunt omzetten
in een keuze en in je einddagen kunt kiezen
voor een leven met God alleen, zul je voelen
dat God zelf je zoekt in de stilte alleen.



143

/

118 Toon Pijnenburg, geboren te Boxtel, volgde
 gedeeltelijke priesteropleidingen bij de Fran-
 ciscanen en de Witte Paters; in 1950 trad hij
 in bij de Kartuizers in de Nederlandse communi-
 teit van de Certosa di Calci in Pisa.

119 Toon -Willibrord werd zijn kloosternaam- moest
 van het goede hout gesneden zijn om het op de
 harde knielbank van een bidstoel uit te houden.

121 Uniek is de gebedshouding van de Kartuizers:
 liggend op hun zij, op heup en elleboog, met de
 ene hand in de andere. ‘Prostratie heet dat.
 Dit is heel meditatief en verstillend. Ook uit-
 rustend.

122 De beide families van Toon en Kees zijn gelijktij-
 dig op bezoek.

123 Diakenwijding van Dom Willibrord in de kathedraal
 van Pisa, als enige Kartuizer.

124 Priesterwijding van Willibrord. Naast hem Joseph
 bij wijze van uitzondering.

125 Willibrord en Celestinus waren zeer bevriend met
 elkaar.

126  Tweemaal in diepe stilte: Vader en Moeder
 kussen de gezalfde handen van hun zoon.

127	 Na	de	Pontificale	Plechtigheid:	de	Aartsbisschop
 met de aanwezigen aan een glaasje wijn.

128 Het gezin Pijnenburg: let Wim Jan Net Trees Frans-
 Annemiek zittend voor Toon.

129  Priesterzegen van Willibrord aan de Prior Albertus.

130	 Willibrord	‘assisteert’	in	de	zondagse	Hoogmis.

131/133   Momenten van het biddend en werkend leven
 van een Kartuizer - het verborgen leven van Toon.

134 Dom Joseph misdienaar van Dom Willibrord in de
 buitenkapel.

135 Familie Peijnenburg op bezoek; tevens voor Toon
 dierbaar bezoek dat werd gevierd; ook Jan was
 er bij.

136 De woning van Willibrord.

137 Waar de Oleander geurt, bloeit het leven.

138 Willibrord leidt zijn familie rond onder
 een boog van Muskaatdruiven door.

139 De Citroenenpluk van eigen bodem.

140 Moeder Pijnenburg met zoon Wim op bezoek.

141 Prior Albertus even in gezelschap van Vader
 en Moeder van Kees en Moeder van Toon.

142 Toon Pijnenburg en Jan Peijnenburg als
 vrienden van het eerste uur onder de palmboom.



144



145



146

Leven
Alles komt voort uit liefde.
Het papier waar ik op schrijf
is van hout gemaakt en hout
is ontstaan uit liefdesgemeenschap
van bomen - voortgekomen uit de
versmelting van mannelijk
en vrouwelijk in een moment
van innige kosmische paring.
Orgasme begin en einde van alles.

Alles komt voort uit liefde.
Het grote Graduale in de koorbank
waaruit op afstand kan worden
gelezen en gezongen, is gebonden
in een harde leren kaft met sloten.
Is dit niet honderden jaren geleden
de levende huid geweest van een kalfje?
Daaraan was het liefdesspel voorafgegaan
van een stier met een koe.
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Binnenkomst
Bij de boer op het land
alleen of met zijn paard
komt niets anders binnen
dan wat de natuur te bieden
en te zeggen heeft ‘natuur’.

Bij de boerin die in de late
stille avond de sokken stopt
voor de mannen in de klompen
dringt in haar hoofd alleen de
fluistering	van	stilte	binnen.

Bij een monnik in zijn kluis
komen herinneringen aan
verleden en verwachtingen van
toekomst binnen omdat God er
voor hem was en is en zijn zal.

Bij de moniale in haar cel
hangt de geur van een bruidskamer
die in tederheden gehuld nog
na ademt van de liefde die zij
met haar Bruidegom mocht beleven.
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Teneinde toe
Een jongeman als David
was hij, sterk mooi begaafd.
Hij wilde altijd
het hoogste in de diepte
maar vond dat niet.

Toen hij Kartuizer werd
begroef hij zijn talenten
om in naamloosheid stil
vereenzelvigd te leven
met Jezus die hij liefhad.

Zijn innerlijke kracht
ontkiemde naar binnen,
zijn liefdekracht werd
volledige overgave en
bestond in teder minnen.

Hij wilde naast Jezus zijn
en zijn wereldleed mee lijden.
De	offers	die	hij	bracht
striemden zijn lichaam.
Hij eindigde onder het kruis.
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Koorzanger
Hij bleef als monnik
wat hij was geweest:
niet een heerboer maar
een boer die heer was.

Hij was een vrolijke zanger
die thuis veel zong en op
zijn mondharmonica en zijn
trekharmonica musiceerde.

Daar waren de volksliederen
en de vele kerkelijke
gezangen die hij kende
vanaf zijn vroegste jeugd.

Hij droeg de familie-erfenis
van vele generaties
religieuzen-cultuur als
een schat in zich mee.

Nu zong hij Gods lof in de
psalmen met zijn heldere
hoge stem, even natuurlijk
en bovennatuurlijk als weleer.
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Kartuizer
familie
De Kartuizergeschiedenis
van Dom Joseph was een
familiegeschiedenis.

Hij was in de Certosa di Calci
maar zijn hart en geest waren
thuis blijven wonen.

En zijn familie was zo bij hem
in de Certosa di Calci, dat zij
bij hem woonde in zijn kluis.

Dit was een dubbel Kartuizerleven,
één grote Kartuizerwerkelijkheid
waar zij allen deel van uitmaakten.

Daardoor kon Dom Joseph
het volhouden Kartuizer te zijn,
omdat hij dubbel thuis was.
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Een boeren 
monnik
Hij zaaide wat bloempjes
en zijn handen groeven
in de natuur.

Zijn ontstellende eenvoud
werd als simpelheid verstaan.
Hij was gewoon een boeren monnik.

En dan gebeurt de omgekeerde
waarheid, dat wie zich vernedert,
vernederd zal worden.

Wat wist hij van theologie,
psychologie en mystiek?
Daar moet je geleerd voor zijn!

Hij had geen taak in de communiteit,
geen leidende taak
geen dienende taak.

Hij was wat hij wilde zijn,
zo bijna naamloos als Joseph
waar hij naar genoemd was.
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Deze ‘thuismonnik’ was thuis gebleven
en thuis was hij bij hen in huis.
En zo werd de familie een Kartuizerfamilie.

Doordat de familie ‘op eigen wijze’
geestelijk mee intrad en voorgoed,
was dit een eigen ‘communiteitsvorm’.

In brieven en persoonlijke gesprekken
stroomde de Kartuizer-spiritualiteit
in de familie en gezinnen binnen.

Het ‘beschouwend’ leven was het familie-
kenmerk geworden dat niet meer vervaagde 
maar overging naar volgende generaties.

Het verwonderlijke was hierbij, dat dit niet
leidde tot wereldvreemdheid of verstarring
maar de diepte teweeg bracht in het leven zelf.

Zo kan een kartuize naar buiten groeien
en een eigen gestalte aannemen, die door
een en dezelfde geest wordt bezield.
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Zijn oversten zagen hem niet.
Hij was door iedereen geliefd,
maar daarmee ben je nog niet bijzonder.

Zijn ouders en familie in Nederland
bleven dicht om hem heen. Bij hen
bleef hij wie hij geweest was.

Correspondentie en bezoek was er
alleen met het eigen gezin. Om de twee
jaar kwamen zijn ouders op bezoek.

Dan brachten zij zakjes bloemzaad mee
en tubetjes verf voor David Sing
van wie zij schilderijen ontvingen.

De zeven broers en zussen bleven
brieven schrijven, kranteknipsels
en foto’s toezenden en voor hem bidden.

In zijn kluis was hij thuis, want
al zijn dierbaren woonden bij hem in.
En hij was thuis gebleven in het gezin.
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Had hij zijn frisse heldere geest
thuisgelaten, zijn daadkrachtigheid
losgelaten, zijn spraakzaamheid vergeten?

Hij had de Middelbare Landbouwschool
gevolgd, het gymnasium doorlopen,
twee jaar noviciaat doorgemaakt.

Hij was een groot veefokker geweest,
hij fokte de beste paarden.
En hij had verkering gehad...

Hij was voorzitter geweest van de
priesterstudentenclub en van de
parochiële colectantenvereniging.

En het was een mooie en knappe man.
Hij was de aangewezen persoon om
de boerderij van zijn vader over te nemen.

Maar in zijn meer dan een uur durende
overweging na zijn priesterwijding
kwam zijn ware persoonlijkheid aan het licht.
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Bronning van 
leven
Een moniale die in liefde
gericht is op God alleen,
wil in alles God ervaren.

Als zij in de wijngaard werkt
en de druiven oogst, proeft zij
van de zoetheid van GodGodin.

Haar arbeid voor de communiteit
is haar liefdewerk voor anderen
en het voortgaand Godsbestaan.

Haar innigheid in het gebed
wortelt in de natuur-erotiek
die haar soms bedwelmen kan.

Zij mag het levend water drinken
dat haar geliefde haar reikt
bij iedere bron van leven.
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De bron
Mijn Moeder was
als een vruchtbare akker.
Mijn Vader was de zaaier
in de voor van het leven.

De wijding die zij hadden
voor de gaven van de natuur
koesterden zij voor elkaar.
En zo plantten zij zich voort.

Uit dit vochtig zaaibed
rees het jonge gewas op
dat bloeide voor het raam
van hun slaapkamer.
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265 De oudste zoon van het gezin Peijnenburg - van
 Alphen was Kees - de gedroomde opvolger op de
 boerderij. Maar zijn Vader stond hem af...

266 En de boer, hij ploegde voort, nu met koeien
 voor de ploeg, door de droge kleigrond van de
 olijfgaarden aan de voorzijde van de Certosa.

268 Intussen leefde Kees zijn beschouwend bestaan.
 Leefde hij nog met de God van de natuur, van de
 landerijen en de bossen, met de dieren?

 Was God van Openbaring, God van psalmen, Hij de
 Eeuwige die de tijd in zijn hand hield, dan een
 andere God? Hoe kwam Joseph daar uit?

270 Nu zong hij anders dan in zijn jonge boerenjaren.
 Maar het ontging hem niet hoe vaak en hoe intens God
 in de psalmen aanwezig was en aan het woord.

273 Zijn ouders zongen veel: oude liederen, kerkliederen,
 vooral veel natuurliederen waarin God als vanzelf
 door de tekst heen geweven was.

275	 Met	de	ouders	van	Kees	kwamen	ook	‘aangetrouwden’
 (jan) mee naar Pisa. Jan was novice bij de Trappisten
 geweest. In 1956 trouwde hij met d.e zus van Kees:
 Rieke.

277 Pas in 1965, zeven jaar na de priesterwijding van
 Kees mochten zijn twee religieuze zusjes voor het
 eerst meereizen naar Pisa. Helaas hadden zij zijn
 priesterwijding en -feest moeten missen door de
 toen nog strenge regels van de Congregatie van JMJ.

278 Vader ving de ram van de kudde naast de Certosa,
 terwijl de herdershond op de achtegrond de wacht
 houdt.

281 Even waanden de zusjes van Kees, Dionisio en There-
 sila zich de boerenmeisjes van vroeger.

283 Ook zij namen met hun verenigde vrouwelijke krachten
 de leider van de kudde in een houdgreep.

285	 ‘Ik	ben	de	wijnstok,	gij	zijt	de	ranken’

 Dit was de eerste keer in hun leven dat zij zoveel
 zoetheid mochten smaken...

287 Na een volle dag, voldaan om zoveel schoonheid en
 goedheid met elkaar beleefd, luisteren Vader en 
 Moeder naar de (meegebrachte opnamen van de) band-
 recorder. En dan bidden zij zoals altijd het
 avondgebed voordat zij samen gaan rusten.
261 Toon Pijnenburg en Jan Peijnenburg als
 vrienden van het eerste uur onder de palmboom.
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Het eeuwig 
zicht
Liefste
wees gerust
je vader
en moeder
zorgen voor jou.

Zij kijken
naar jou met
eeuwigheidsogen
en bergen je in
eeuwigheidsschoot.

Zij leven
in het goede
van God
en weten wat
goed is voor jou.
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In de Minne
Heel je leven met God zijn
in gedachten en gedichten
in gebeden en gedragingen,
kunnen alleen zij die
mateloos op God verliefd zijn.

Zij die dit willen en doen
zijn de monniken en monialen
binnen en buiten de muren
die alleen voor God leven.
Zij zijn ‘les amoureux de Dieu’.

Zij leiden een liefdeleven,
zij lijden de pijn van de liefde
zoals Jezus die weg is gegaan
omdat hij voelde dat hij
een Zoon van de Vader was.
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Het leven heeft stem
de stem van God.
Het eeuwige woord
is gesproken.

God sprak en zei,
toen de schepping
voltooid was dat
het zeer goed was.

Vanaf het begin
echoot de stem van God
voort en bepaalt
de stemming van het leven.

In die stemming wil 
een monnik iedere morgen
opstaan en zijn hoofd
heffen	in	aanbidding.

Zijn eerste woord zal
dan mogen zijn
‘O Bonitas’
‘O Goedheid’.

Dit is het ontwaken
in scheppingsvreugde,
het blij herbeginnen
van het eerste begin.

Op deze nieuwe dag
wil hij lachen zingen
liefhebben en zijn
als de eerste mens.

‘God, moge ik zijn
in de stemming van
uw eeuwige vreugde
in de stemming van U’.

Stemming
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Nabijheid
Meer dan aanwezigheid vertolkt
nabijheid wat liefde is. Toch
geeft dit niet de volheid weer.
Het ‘zijn’ ‘met’ wordt aangeduid
maar liefde betekent meer.

Liefde is veel meer: liefde
doet, zorgt, werkt, handelt.
Geliefden in de eeuwigheid
zijn zorgend, helpend en
daadwerkelijk met ons bezig.

Zo is de nabijheid van God,
die contemplatieven ervaren,
veel meer dan een stille
aanwezigheid, een innerlijk gevoel
of een Persoon op de achtergrond.

Het is God die liefheeft en doet:
alles wat liefde wil en doet,
aanwezigheid betuigt door het
spelen van de liefde en het
alles zijn en doen voor elkaar.
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Weer sierden gouden kroontjes
hun zuiver zilver haar.
Groots was het feest geweest,
waarbij de harmonie was aangetreden.

Maar nu, in de Certosa di Calci
vierden zij het stille geheim
met hun vier geestelijke
zonen en dochters opnieuw.

Niemand wist van welk karaats
goud hun vijftigjarig huwelijk
was geweest - alleen de jongste
zoon aan wie Moeder het vertelde.

‘Je moest eens weten, jongen’-
zei ze als een jonge bruid gelijk-
hoe Vader nog van mij kan genieten’.
Dit was het oude goud.

Nu knielden zij in de buitenkapel
waar het Levensbrood lag op
de gouden pateen en de Levensdrank
de gouden kelk vulde tot de rand.

En toen volgde de bloemenhulde.
Een jaar lang had de oudste zoon
Aäronskelken en Rozen gekweekt.
Zie nu Vader Moeder versieren.

Het bloemen-
corso
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Het is een onwerkelijke vraag
als die gesteld wordt aan geliefden:
hoe houden jullie het dag na dag
bij elkaar uit in hetzelfde huis?

Praten jullie de hele dag samen?
Doen jullie alles steeds samen?
Zeggen jullie voortdurend tegen
elkaar dat je van elkaar houdt?

En als je zomaar bij elkaar bent,
blijf je dan voelen dat je van
elkaar houdt - of moet je dat
telkens ergens door bewijzen?

Het enige antwoord zal zijn, dat
hun harten en zielen bij elkaar
zijn en zij één van lichaam zijn:
Liefde is de bloedstroom van het leven.

Het liefdeleven van een monnik
en een moniale is niet anders.
Zo leven zij met God ‘cum Deo’
en zo zijn zij steeds ‘in Deo’.

Vergelijkenderwijs
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Als je het leven kunt ervaren
als een op weg zijn naar God,
is je levensweg duidelijk.

Om achteruitgang voor te blijven
is het zaak aan vooruitgang te
blijven werken en wel levenslang.

De duur van de vooruitgang is
daarbij niet eens het belangrijkste.
Het gaat er om niet terug te gaan.

Kiezen voor vooruitgang is nodig
om achteruitgang te kunnen bestrijden,
van de morgen tot de avond.

Dat is een levenswet bij ouder worden.
Je geest moet blijven heersen over je
lichaam, anders sleurt dat je mee.

Als je toegeeft aan terugval,
is de val niet meer te stuiten
en raakt je bestaan in verval.

Wie het geleidelijk laat afweten
en gaat klagen, wie zijn verlies
verwoordt, gaat zichzelf verliezen.

Wie ophoudt lief te hebben en
naar gezelschap te zoeken,
zal zijn zelfwaarde verliezen.

Ik blijf planten kweken en bloemen
water geven, vogeltjes voeren en
zonnen in de vrije natuur.

En ik koester mijn geloof in God,
want zo lang ik leef in God,
weet ik dat God leeft in mij.

Op weg naar God
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Natuur-
geloof
Geloof als het gevoelsweten
van het mysterie
is natuur-eigen, dus een
eigenschap van de natuur.

Daaruit volgt,
dat wie vervreemdt
van de natuur,
vervreemdt van geloof.
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God

van U
mag ik

U
zijn

omdat
U

mij wilt
zijn

God

ik voel mij
veilig
bij U

omdat U
heilig
bent

God

ik mag
eenvoudig

zijn
voor U

omdat U
eenvoudig

bent
voor mij

***

***
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God Lieve
bij U

ben ik
altijd
veilig

U houdt
mij in uw
handen
omdat

u

mij
wilt

bewaren
voor de

eeuwigheid
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De balsemberg

De kluizenaar op de top
van de berg waar hoge bomen
als pilaren zijn claustrum
omgaven, was alleen.

Aan zijn kluis had hij
een kapel gebouwd
als huis van God waarvan
hij de buurman was.

‘s Avonds waste hij zich
om zo zuiver als God,
zuiver voor God te zijn
waarmee hij sliep.

In de morgen balsemde hij
zijn lichaam met de hars
die van de pijnbomen droop en
spreidde zijn armen naar de zon.

Het Roodborstje dat 
met hem aan tafel ging
genoot van zijn brood
en de geur van natuur.

Dit was zijn geur
van hele heiligheid
want hij rook
naar God.

Lichaams-
verzorging

Je wassen, verzorgen
is niet een lichaam
aanraken, schonen
maar de ontmoeting
met je lieve zelf.

Je raakt niet
‘iemand’ ‘iets’ aan
maar je ervaart
de vreugde van de eenheid
van je ziel en je lichaam.

Je bent blij met jezelf
je geniet van jezelf
je lacht tegen jezelf
je streelt jezelf
je speelt met jezelf.

En je voelt je blij
en dankbaar dat je ‘jij’
bent ‘ik’ bent
en dan zeg je
Goddank, ik ‘ben’.
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Het woord

Als de werkelijkheid
niet benoemd wordt
gaat zij zwijgen.

Als je niet meer zegt
‘ik hou van jou’
gaat de liefde kwijnen.

Als je niet meer aangeeft
dat erotiek van oorsprong
een religieus gevoel is

en eros en agapè een
natuurlijke symbiose zijn
als een Godsopenbaring

worden sensualiteit en
seksualiteit leeg omhulsel
wordt de diepte niet geweten.

Benoemen is tot leven roepen
woorden zijn levenscheppend
en brengen de werkelijkheid 
voort.

Woorden geboren uit innerlijk
weten en ervaren en voelen
zijn het goddelijk Woord.
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Ziel en zinnen
zijn niet alleen
woordelijk gelijkend
maar vooral wezenlijk.
Ziel is zinnelijk
en de zinnen zijn
vervuld van ziel.

Ziel is niet alleen
het wezen van het
geestelijke
in de mens -
zij is ook
het wezen van het
lichamelijke
in de mens.

Zij is het wezen
van God die
ziel is van de ziel
en ziel van het lichaam
die samen de aardse
werkelijkheid zijn
waarin de mens leeft.

De 
branding
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Nu al
Inkeren om tot God te 
komen is al aankomst.

Verlangen naar stilte
is al stilte.

Hunkeren naar liefde
is al liefde.

  

Intreden in jezelf
is monnik worden.

Priesteres word je
door te doen.

Verliefd op God
word je in liefde.

***
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291  Het hoogste werd bereikt na een trektocht van
 jaren door dalen over bergen, nu reikte Joseph
 God het hoogste aan: de menselijkheid van Jezus.

293  De Eucharistie was verheven, de Mis heilig en altijd
 vierde de Moeder van Joseph op zondag tweemaal
 de Mis.

295 Tussen de twee Missen bad, deed, liep zij de Kruis-
 weg om het lijden van Jezus te gedenken.
 Later ook om het lijden van haar zoon Kees mee te
 dragen en te lijden.

298  Vader ging (alleen) naar de Hoogmis, zong mee, vierde
 dit uur, want eerder had hij de varkens moeten voeren,
 ervoor moeten zorgen dat de koeien gemolken waren.

	 Een	boer	is	vooral	op	‘natuur-godsdienst’	aangewezen.

 De oudste zoon Kees was collectant in de kerk. Dat is
 wel het nederigst kerkelijk baantje, want je moet
	 geld	ophalen	zonder	de	‘gelovigen’	te	mogen	zeggen
	 dankjewel’	...	Nu	had	hij	met	geld	nooit	meer	iets
 te maken.

 Nu was het groot feest: de twee zuster-zusjes waren er!

300/301 Dubbel feest want Kees mocht nu het gouden feest
	 dat	op	25	mei	gevierd	was	helemaal		‘overvieren’:
 Vader en Moeder droegen opnieuw de gouden kroonjes,
 als familiedrank werd bowl gegeten en gedronken,
 het familieorkest zat aan.

303	 In	het	kleine	‘spaziamento’	achter	het	Gastenverblijf
 speelde zich de huldiging af van het Gouden Feest-
 het feest-bouquet door Kees zelf gekweekt.

305  De reuze Agave werd in het claustrum bewonderd;
 jongen daarvan waren eerder mee naar Nederland gegaan.

308	/	309	Het	grootste	levensoffer	van	Joseph	(en	hoe
 vaak had hij dat uitgesproken) was dat hij zijn vader-
	 schap	had	moeten	opofferen.

 Vaderschap kan heel heftig zijn: God werd Vader...

311 De religieuze zusjes Dionisio en Theresila, hadden
 beiden een sportverleden. En zij waren danseressen.

 Zij zochten het graag in de hoogte.

313 Voor hen beiden was dit hun levensvakantie. Alles zat
 er in. Ruimte en vrijheid werd diep ingeademd.
 Waartoe zou dit leiden? Was dit een begin?

315 Theresila (Jeanne) zou later trouwen et Wim Opdenoordt
 Dionisio (Ans) verliet de Congregatie; zij had een
 diepe vriendschap met Pater Sjef Seroe.

 Zij bleven zich onverminderd religieuzen voelen.

318 Tussen de Dom en de Scheve Toren van Pisa: wat zagen
 zij in de verte?

321 Door de wereldzee kunnen alle maren en bezwaren weg-
 spoelen. De Dommel, die thuis achter het weiland
 stroomde, mondde uit in zee. Is God de eeuwige oceaan?

323 God is liefde, wisten ook Kees en Jan. Kees vond een
 diepe vriendschaps-liefde met Zuster Josephine Vroomen.

 Threes van Dijck werd de levensliefde van Jan.
 Vanwege deze relatie werd hem op 1 december 2011-
 na 46 jaar samenwonen - zijn priesterlijke bevoegd-
 heid ontnomen. Zij bleven samen priester, ook in de
 uitoefening ervan. In eeuwigheid?
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Samen
Het is niet goed
voor de mens
dat hij alleen blijft.

Want dan blijft hij
op zichzelf
gericht.

Menszijn is
verbondenheid
met een ander.

Dan voelt hij zich
ook verbonden
met Mij.

(naar Genesis I 2, 18)
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Samen 
meer
Gezamenlijkheid
verkleint
de eigenheid niet
maar vergroot die
omdat de eigenheid
van een ander
zich toevoegt.

Gezamenlijkheid
vermindert
de eigenheid niet
maar vermeerdert die
omdat de ander in jou
en jij in de ander
leven voortbrengt.
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De man van het leven vernam
dat monniken gelukkig
konden zijn en als zij
monniken bleven, zou blijken
dat zij er gelukkig waren.
Hij had gelijk.

Maar toen hij verder ging
zijn mening te geven
zei hij: ‘zij doen dat gewoon
graag, anders deden ze het niet’
wist hij niet waarover hij het had.
Hij had ongelijk.

Hier werd het woord ‘geluk’
in twee heel verschillende
betekenissen gebruikt.
Ook het woord ‘graag’
in een ervarings-weergave
van een heel andere orde.

Het verschil zit onder meer in
het niveau van ervaring:
het gemakkelijk geluk dat met
plezier te maken heeft
of het geluk dat door pijn en
moeite wordt tot vreugde van de ziel.

En wie behulpzaam is en graag
een ander helpt, is niet met een
hobby bezig, iets wat hij leuk vindt.
Het is de graagte van de liefde
die	zich	opoffert	en	tijd	noch
moeite spaart er voor anderen te zijn.

Monniken en monialen zijn niet
gericht op gelukservaringen maar
voelen zich gelukkig wanneer zij
namens de mensheid en de schepping
een	levend	‘sacrificium’	mogen	zijn
aan	God:	liefdesoffer	van	zichzelf.

Het milde misverstand
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Extase
Religieuze blijdschap-
bestaat die nog

vreugde-ervaring
waardoor je innerlijk

gaat lachen
gaat zingen

liefdes-beweging
in je lichaam komt

lichtglans
op je gezicht

omdat je helemaal
met God bent

en je je zo
verliefd voelt?
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Meditatie
Als je gaat mediteren
begin dan met eerst
je bril af te zetten.

Dan sluit je je ogen
begin je naar binnen
te kijken en te luisteren.

Je ziet alles in het niets
en je hoort de stilte
van het eeuwig bewegen.

Je ziet dieper en
meer dan met open ogen
op klaarlichte dag.

Als je niets meer ziet
vangt het tijdloos
toeven aan in God.
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Overgave
Mijn liefde

God
als ik zeg
uw wil geschiede
is dat liefdesovergave -
mij overgeven
aan de liefde
om één te zijn
met U.

En dat is
altijd goed
voor mij -
ik leg dan
mijn gezicht
in uw veilige
heilige handen
God.
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Thabor
Soms heb ik het gevoel
dat God in mij is, niet om
in mij verblijf te houden
maar om door mij heen
naar anderen te gaan.

Soms voelt het alsof
ik het kruis van Jezus
verder de berg op
moet dragen waar hij
mij zal verschijnen.
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Het ontwerp

Soms kan er het gevoel zijn
dat je leven het ontwerp is
van God, ook al durf je het
haast niet te denken.

Zó als keuzen en ervaringen
op elkaar aansluiten en
lijken op een droom,
kun je zelf niet bedenken.

Midden in het wonder
aan het eind, op het laatst,
kijk je elkaar aan en
zie je God in de ogen.

En alleen als oude monnik
kun je het gevoel hebben,
als ruwe schets beeld van
God geworden te zijn.



188



189

Beschouwend leven en monastiek leven
worden soms in één adem genoemd
alsof zij hetzelfde zouden zijn.
Toch is er een wereld van verschil.

Beschouwen kan heel vrijblijvend zijn,
lekker achterover leunend in een stoel,
de ogen dicht, alles om je heen vergeten
en door de rust soms in slaap vallen.

Dit is niet zonder betekenis, misschien
zelfs een conditionering om verder te gaan.
Maar het eigenlijke proces van innerlijke
verandering en groei stelt hogere eisen.

Monastiek leven is een enorme corporaliteit.
Alle condities zijn nodig om te komen
tot beschouwing die leidt tot verdieping.
Heel je lichaam moet je er aan wagen.

Je lichaam is: tijd, volharding, pijn.
En dan de moed hebben om door te gaan
als alles om je heen vervaagt en je echt
niet meer weet waar je mee bezig bent.

Zo kan het dan zijn dat je aan alles
voorbij, gaat zien waar het echt om gaat:
dat God de enige Persoonlijke Werkelijkheid
is naar wie je op weg bent en die je verwacht.

Het verschil



190



191

Het onderscheid tussen inhoud
en vorm in het Kartuizerleven
ligt niet zo scherp en is niet
zo duidelijk aan te geven.

De vorm maakt deel uit
van de inhoud en de inhoud
van de vorm. Maar samen
bepalen zij de werkelijkheid.

Het bewonen van een eigen kluis
is veel meer dan een vormgeving.
In hoge mate wordt het hele leven
van Kartuizers daardoor bepaald.

En de regel, die de ordening tot
stand brengt van het gemeenschapsleven,
heeft ook de betekenis van een
richtsnoer te zijn voor het eigen leven.

Het luiden van de klok is daarbij
meer randverschijnsel van vormgeving
dan het zwijgen, de onderlinge stilte,
de woordeloze begroeting van elkaar.

Ook de dagorde is buitenkant, al is
dit de omhulling van de inhoud.
De beperkte vrijheid in deze leefvorm
ligt echter dichter bij de inhoud.

De werkelijke inhoud ligt dieper:
de innerlijke afstand van het verleden,
het uitsluitende heden, het loslaten
van iedere toekomstverwachting.

Het zieleleven wordt diep geraakt
door het feit dat je nooit meer thuis
zult komen, slechts eenmaal per jaar
familiebezoek krijgt, geen relatie kent.

De meest ingrijpende wetenschap is -
en dit is de kern van dit leven - dat je
als kluizenaar zult leven en sterven en
dit het volle einde is van je bestaan.

De eenzaamheid van God wordt gedeeld.
Alleen God deelt de eenzaamheid van
de monnik en eigenlijk voltrekt zich
al de overgang van tijd naar eeuwigheid.

Het liefdesoffer
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Soberheid en eenvoud
zijn de uiterlijke levenswijze
die voortkomt uit
een innerlijke zijnswijze.

Zij ‘betekenen’ het leven
in en vanuit het wezenlijke.
Vandaar dat zij ook openen
naar het wezenlijke.

Zo wordt de levenswijze zelf
versterkt en ondersteund,
die vervolgens weer leidt tot
dieper en wezenlijker zien.

Zo kan het wezenlijke
gezien worden van alwat is
in de menselijke zichtbare
en onzichtbare werkelijkheid.

En dan ben je in God, bij God
en is God nabij: als het ware
het goddelijk verschijnen
in de sobere eenvoud van zijn.

Het zijn de monniken en monialen
die als wachters in de wereld
de vlam van het zijn
brandend houden.

‘Sobrii estote et vigilate’

Sober en waaks
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Door zelf arm te leven zie je
de armoede van de mensheid.
Rijken, welvarende wellustigen
zien niet want kijken weg.

Wie in ontbering wil leven
wordt gewaar dat zijn ogen
opengaan en met pijn in zijn ogen
de pijn van de mensheid ziet.

Deze armen kijken dwars door
schijn en bedrog heen van hen
die weemoedig treuren om het leed
dat zij zelf in de wereld veroorzaken.

Dan wordt de schijnwereld van het
rijk blijven en het barmhartig zijn,
ontmaskerd - en wordt schijnheiligheid
en schijnmedemenselijkheid ontmanteld.

Monniken en monialen prediken geen
verarming en versobering - hun leven
verkondigt de rijkdom van de bezit-
loosheid terwille van anderen.

In de ogen van God zijn zij
de volgelingen van Jezus:
zij die met hem in stilte meegaan
in zijn bevrijdingsbeweging.

Vrijwillige verarming
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Als postulant treed je
een monasterium binnen,
niet om te proberen of dit leven
geschikt is voor jou of jij
geschikt bent voor dit leven,
maar omdat je hiervoor kiest.

Al tijden lang, zo niet jaren
was je al onderweg er naar toe.
En je liefde met God was zo
gegroeid, dat je om die liefde
alles achter je kon laten en alleen
nog maar voor God wilde leven.

Als je dan de open mogelijkheid
wordt geboden, geleidelijk in te
groeien in de ‘vorm’ en ‘leefwijze’
van de Orde, zou de natuurlijke
overgang zich kunnen voltrekken
van het ene naar het andere leven.

Toch struikelden velen over die drempel.
Zij moesten in een andere vorm van leven
een ander worden, terwijl zij zichzelf
hadden moeten kunnen blijven in de nieuwe
vorm die om de nodige aanpassingen vroeg.
Gaandeweg zouden zij dan gaan intreden.

Ten diepste was het een totale ‘inpassing’
van het eigen geestelijk leven in de
geestelijke werkelijkheid van de Orde
en dit had behalve tijd van gewenning
ruimte van integratie nodig om op een
harmonieuze wijze de overgang te maken.

Als dan die innerlijke aansluiting
niet tot stand zou kunnen komen, zou
de vervolg-werkelijkheid in beeld zijn
kunnen komen. Dan zou het intreden
voorgoed beginnen in de weg die dan
gevonden was om voor God alleen te leven.

Ingroei
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De schepping, alwat is,
is één groot organisme.
Alwat is, hoort bij wat is.
Zo heel als het Al.

De mens is één groot organisme.
Alles in de mens, hoort er
te zijn en staat
in verband met elkaar.

De mens is een lichamelijk en
geestelijk organisme, waarbij het
geestelijke en het lichamelijke
als een zijnseenheid bijeen horen.

Alles in het lichamelijke maakt
deel uit van het lichamelijke,
alles van het geestelijke maakt
deel uit van het geestelijke.

Alles is aaneen-geschakeld
en gekoppeld. Wat dat inhoudt
is oneindig alomvattend
en aldoordringend heel.

Het rationele staat in verband
met het sensitieve. Het ene
niveau van het rationele met
het andere aangrenzend gebied.

Het ene deeltje zinnelijkheid,
het ene soort zinnelijkheid
is één met het andere en
noodzakelijk voor het andere.

Organisme
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Door eeuwenlange verscheurdheid
van dualistische tegenstellingen
leefden met name religieuzen in
voortdurend	conflict	met	zichzelf.

Het lichaam met zijn lieve lusten
moest bestreden worden in het
streven naar volmaaktheid en zo
werden zij steeds onvolmaakter.

Zolang het denkbeeld voortbestaat
van het hogere van het geestelijke
en het lagere van het lichamelijke
zal de innerlijke verscheuring duren.

Verscheuring



198

De levensvorm van wie een
beschouwend leven leiden
zal het klimaat moeten hebben
van heling en heiliging.

Innerlijke heiliging zal
niet voortkomen uit verdrukking
van het lichamelijke maar
uit	verheffing	ervan.

Hun ‘heilsweg’ zal moeten
worden gemarkeerd door overwinning
en uitgroei van levenskrachten
die in blijheid bloeien langszij.

Heelwording
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Wie de diepte van het zijn
ingaan en durven leven,
kunnen het totaal menselijke
bereiken en compleet worden.

Juist zij die beschouwend leven
dalen in die diepte en stijgen
naar die hoogte waar de volheid
van zijn zich aaneen voegt.

Monniken en monialen gaan die weg.
Die weg is de goddelijke weg
van alle zijn, de weg waar
langs God zich openbaart.

Harmonie
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327 Dom Tarcisius Geijer en Dom Willibrord Pijnenburg,
 samen het Angelus biddend, in de Certosa van Vedana.

329 Willibrord Joseph en Tarcisius, met een medebroeder,
 klaar voor de grote jaarlijkse wandeling van een
 hele dag, tot aan de zee bij Pisa - strohoed op,
 wandelstok bij, proviand voor een hele dag.

331 In 1950 jonge novicen en een aspirant/postulant
 op een buitenwandeling.

335 Onder anderen: Willibrord, Joseph en Augustinus
 klaar voor de wekelijkse wandeling de bergen in.

337 De beide Boxtelaren: Kees Peijnenburg en Toon 
 Pijnenburg.
	 Het	zouden	hun	pasfoto’s	kunnen	zijn,	die	zij	niet
 nodig hadden ...

339 De grote vriendschap: Joseph Willibrord Celestinus.

341 Dom Adelbert Dekker en dom Tarcisius Geijer.

343 Novice Willibrord en novicenmeester Tarcisius (1952).

344/ 345 Willibrord en Tarcisius: alleen op pad, of samen?

347 Als je elkaar in de kluis nooit bezoekt of af-
 zonderlijk spreekt, hoe leer je elkaar dan ken-
 nen? Als je op de buitentocht alleen maar als
 groep samen op weg bent en twee aan twee, wat
 deel je dan van jezelf mee? Is dat de bedoeling
 ook niet, misschien?

350  Als je in een crisis zit, als je lievelingszus
 is overleden, als je een slapeloze nacht hebt
 gehad omdat je maag van streek is, zou dat niet
 een beetje opluchten als je daar iets van vertelt?

353 Dom Augustinus Geurts, dom Tarcisius Geijer,
 dom Adelbert Dekker, gevolgd door een postulant.

356 Wandelende monniken, mensen die nooit hoeven te
 werken, zo lijkt het, zomaar gezellig samen in de natuur.

358 Bewoners van de Certosa di Calci in 1950: velen
 kwamen, weinigen bleven.

36o Altijd die gelijkheid met elkaar, weinig diepgaande
 gesprekken onderweg, ook niet in een wandelpauze.

199 Een achterblijver kijkt nog even naar het opborrelend
	 water	in	een	bron;	zijn	grote	‘rozenkrans’	met	de
 witte kralen valt er bijna in.
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De monnik
Hij is vol van God.
Geen andere volheid
vult zijn leven.

De leegte die er was
toen alles wegviel,
werd de volheid van God.

  ***

Het tijdelijke
heeft pas
vol zin

als het overgaat
in de volheid
van het eeuwige.
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De ene 
werkelijkheid
Leven in de tijd en
leven in de eeuwigheid
is zijn in de ene
werkelijkheid van God.
Tijd en eeuwigheid zijn niet
verschillende bestaansvormen
van God maar van de mens.
God is een altijd overal.

De bestaanswijze van de mens
is verschillend, anders
in de aardse werkelijkheid dan
in de hemelse werkelijkheid.
Zijn inzicht en weten, 
zijn bewustzijns-ervaring
van alwat bestaat,
ook van God is anders.
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In beide levenswerkelijkheden
is God evenveel aanwezig
en even duidelijk zichtbaar -
het is de mens die in
de aardse werkelijkheid
niet of nauwelijks God ziet,
herkent, weet in alwat is,
slechts vaag zijn bestaan voelt.

Dat hoeft ook niet en dat
kan haast niet anders.
Zo mogen de dingen,
zo kan heel de schepping
in en uit zichzelf zijn
zonder afspiegeling of
slechts verwijzing te zijn
van een onzichtbare God.
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Zo kan de aardse conditie
‘alles’ zijn, genoeg om
van en voor te leven.
Toch dringen daardoorheen
vermoedens en verlangens,
voortkomend uit de van
eeuwigheid en bovenaards-
heid vervulde werkelijkheid.

Dan ontstaat een dieper
weten, een groter ervaren
en innerlijk verlangen
dat geloof en hoop wordt.
En deze bewustzijns-ervaring
vonkt aan vanuit ‘liefde’.
En zo ontstaat het
natuurlijk Godsgeloof.
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Dat is -wat Paulus noemt-
het zien als in een spiegel,
wazig en onduidelijk, indirect
terwijl God zich direct
laat zien maar de mens
het gezichtsvermogen
nog niet heeft God te zien
van aangezicht tot aangezicht.

Het in en bij God zijn
is hetzelfde op aarde
als in de hemel.
God is geheel, helemaal,
niet weinig hier en veel daar
maar de Al-Aanwezige in liefde
zich vereenzelvigend met
alle leven en alle zijn.
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Zo zijn alle gestorvenen
verrezenen in God
en in God ons-aanwezig.
Even verbonden met alles,
met geliefden op aarde als God,
even helder en oplichtend
in tekenen, in gebeurtenissen
als God in verborgenheid,.

Dan kunnen wij onze ouders
groeten, aanzien, aanraken
door het waas van de tijd.
We kunnen hen nabij zijn
zoals zij ons nabij zijn.
Dit kan een eenheid van
liefde zijn zonder grenzen
want in God vereeuwigd.
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doet alles wat kan
binnen het raamwerk
van uw schepping die
nog in volle gang is

alwat mogelijk is om
de schepping van hemel
en aarde te laten uit-
groeien naar uw wezen

om de mens, beeld van U
hetzelfde liefde-wezen
te laten worden als U bent
vol van uw goedheid

U gaat zelf mee en U
ondergaat de groei door
vreugde en verdriet heen
als uw eeuwige weg

mogen wij met U meegaan
vervuld van liefde voor U
om nu reeds nieuwe aarde
en nieuwe hemel te zijn

Ja
God U
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Aangezicht.. zie mij aan
God, U bent zichtbaar verborgen,
 U breekt voortdurend en overal
 door de sluiers van niet-weten heen
 en draagt de namen van alwat is.

 Ik vraag U niet ‘laat U zien’
 want U láát U zien en bijna alles
 is van U onmiddellijk herkenbaar -
 en wij mensen zijn uw aangezicht.

 In alwat is, wordt en zich beweegt,
 in ervaringen en belevenissen,
 in waarden en de dagelijkse nieuwheid
 die onophoudelijk is en niet veroudert,

 in alles omgeeft U mij en vervult U
 mij van geboorte tot wedergeboorte
 met uw raakbaar aanwezig zijn:
 de liefde in en om mij bent U.

God, U bent onzichtbaar verborgen,
 U staat niet plotseling voor mij
 in heel de goddelijkheid van uw wezen,
 ik ken uw naam noch uw gezicht.

 Ik dank U dat U zich niet laat zien.
 Dat zou mijn lichaam niet verdragen,
 mijn ziel zou uit mijn lichaam wijken-
 het bestaan op deze aarde was voorbij.

 U laat mij de illusie dat de aarde
 de hemel is, dat ik alleen maar
 mens van aarde hoef te zijn, want
 dat ik van aarde ben is uw wil.

 Dat U zich niet laat zien en horen
 is het allergrootst bewijs van uw liefde.
 Ik heb U lief om uw zwijgende stilte.
 Ik weet het: straks spreken we elkaar.
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Samenzang
Een kluizenaar
ergens alleen wonend
mist het wel
met anderen mee
te kunnen zingen

door anderen toe
gezongen te worden:
dat samen optrekken
in die eeuwige processie
van zingende trekkers.

Kartuizer-kluizenaars
mogen zich gezegend voelen
monniken te zijn
in gemeenschap
en toch kluizenaars.

Samenzang geeft samenhang,
kracht en vreugde
om te doen wat anders
niet gebeurt: de zang
van	het	heilig	Officie.

Het veelstemmig en soms
meerstemmig zingen van
een gemeenschap zingt
God lof toe namens
heel de mensheid.

Samenhang
De vraag is wel:
wat zing je samen.
Latijn, Nederlands,
wereldvreemde taal,
ongelovige taal?

Wat is de inhoud van
wat gezongen wordt?
Alleen het ware woord
blijft klinken en is
voor herhaling vatbaar.

De psalmen blijken
door de eeuwen heen
de volheid te zijn
van de levenstaal,
het Woord van God.

In het psalterium
zingt God zich uit
naar de mensen en
zingen de mensen
zich uit naar God.

Monniken beluisteren
het timbre van de stem
van God het diepst
in de mystieke taal
van het Gregoriaans.
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Nu ik mag wonen
in het huis van de Heer,
in een stille Kartuize
waar alles rust ademt

mis ik de drukte,
de jacht van het leven en
het oorverdovend lawaai
van stemmen niet meer.

Ik mis ook de geneugten
van het leven niet meer
sinds ik de geneugten van
het geestelijk leven geniet.

Samenkomen met verwante
gelijkgezinde geesten
die minzaam elkaar zoeken
is mijn thuis geworden.

Met elkaar te zingen
voor onze ene zelfde
Geliefde, die in ons midden
zijn woning heeft

is mijn vreugde, want
zo ben ik dag en nacht
bij God in huis, samen
met mijn huisgenoten.

Ik leef van muziek en zang.
Dat is de spijs voor mijn ziel,
waardoor ik kan leven en werken
en me gezond kan voelen.

Samen zingen is het teamwerk
van geestverwante zielen
die zo elkaar liefde betonen
en de liefde met elkaar beleven.

En dan, teruggekeerd in eigen
eenzaamheid en stilte, blijven
de melodieën in mij neuriën
als een echo die duurt.

Ik wil dit huis nooit verlaten.
Ik wil dat God hier kan
blijven wonen want al mijn tijd
heeft God hier met mij gewoond.

Het dagelijkse wonder is,
dat ik vanuit ervaren eenzaamheid
weer verlang naar gezamenlijkheid:
dat gemeenschap gemeenschap is.

En even verwonderlijk is het,
dat ik vanuit gezamenlijkheid
weer verlang naar eenzaamheid
om bij God alleen thuis te zijn.

U mijn Vreugde
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Op elkaar 
lijken
De goddelijke liefde
-de liefde van God-
kent dezelfde eigenschappen
als de menselijke liefde heeft.

Dat weten wij omdat
de menselijke liefde
is afgeleid van de goddelijke liefde
die daarin wordt geopenbaard.

Van God kunnen we leren
wat de betekenis en de
werkelijkheid is van
liefde tot de dood:

in Jezus openbaarde God zich
in leven sterven en verrijzen.
Van de mens als beeld van God
kunnen we leren hoe God is.
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Gedachtenis
In het beduimelde diurnale
van een Kartuizermonnik
zitten de gedachtenisprentjes
van zijn overleden familie.
En iedere dag kust hij de
beeltenis van zijn ouders.

Hoezeer gelooft hij, die zo
vast gelooft in zijn eigen
verrijzenis na deze tijd,
dat zij reeds zijn opgestaan
en voortleven in de voltooiing
die God iedere mens bereidt.

Hoe meer hij gelooft in eigen
voortbestaan, hoe meer ook in
het voortbestaan van hen allen.
Hoe meer hij gelooft in hun
voortbestaan, hoe meer hij
gelooft in eigen voortbestaan.
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202 Gabriel van Dijck

 Hij was er steeds, zoals de engel waarnaar hij is
 genoemd. Op wezenlijke momenten verscheen hij.
 Daarna trok hij zich weer terug naar ‘vanwaar en
	 waarvoor’	hij	gekomen	was:	zijn	stille	leven
 met God alleen.

203 Jaren lang was hij de grote archivaris van de
 Grande Chartreuse in Frankrijk. Wie zal beter dan
 hij de geschiedenis van de Orde kennen? Wie weet
 meer van wel en wee?

204 Er was één boekenplank in de bibliotheek die steeds
 zijn aandacht trok. Daar stond alles wat -Nederlands-
 talig- geschreven was over de Nederlandse commu-
 niteit van de Kartuizers - op weg terug naar huis.

 Calci was voor hem lieve herinnering gebleven -
 zoet paradijs van zijn ziel.

 Juist de mooiste, volle jaren - toen de hoop nog
 leefde van de terugkeer naar Nederland - was hij daar.

205  Hij koesterde de gedachtenis aan Calci.
 In zijn verbeelding zou er een Calci-album kunnen
 ontstaan. Maar hoe?
 In Threes van Dijck en Jan Peijnenburg vond hij
 zijn medewerkers en uitvoerders.
 Zo stond hij aan de wieg van dit boek.

206 Veel foto-materiaal zond hij toe met bijbehorende
 toelichting. Maar verder liet hij het aan hen over
 daar inhoud en vorm aan te geven.

207  Heel de tijd van het ontstaan trok hij zich terug
 in zijn eenzaamheid. Dat betekende ook het afzien
 van communicatie over de ontstaans-geschiedenis.

 Zo zwijgt een Kartuizer. Zo is een Kartuizer een
 Kartuizer.

208 Gabriel kwam niet even op een scooter naar Holland..
 Evenals de Generale Prior -die hiervan uiteraard op
 de hoogte was, Marcellinus Teeuwes- beperkte hij
 zijn correspondentie hierover.

 Hij wist evenmin als Threes en Jan zelf wat het
 uiteindelijk zou worden. Toch is het er nu.

209 Gabriel is een familieman, een familiemonnik.
 Hoe deelden zijn ouders de keuze van hun zoon!

211 /385 Hoe open een Kartuizer ook is m.n. naar
 zijn familie, er zal altijd iets van een mysterie
 zijn. Ook in de Grande Chartreuse in Frankrijk,
 waar Gabriel sinds 2005 verblijft.

213/214  Maar met een grotere groep kun je het samen
 ook nog eens over het weer hebben, lachen over
 vroeger en wat grappige dingen vertellen. Dat is goed!
 En zijn familie genoot, ook in de Certosa di Firenze
	 met	z’n	allen	in	de	tuinmeubelen	op	het	gazon.	Dat	was
 in de overgangsfase  van de Certosa naar de Cisterciënsers.
 In verband daarmee was Gabriel daar naar toe gezonden.

216 Een zijn met een broer en schoonzus is ook een zegen.
 Altijd kun je zo naar huis, ook nadat je ouders hun
 verre levensreis hebben voortgezet. Naar Wim en Ans.

217 Maar een broer is een broer. Hij is deel van je-
 zelf, waarin hetzelfde bloed stroomt van liefde en
 lust waaruit je ouders leefden.
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Vrij man
Als monnik kun je
de vroegere prestatie
naar buiten
voelen veranderen in
een latere initiatie
naar binnen.

Het bijkomende valt af
of lost zich op
in het wezenlijke -
de zorg om de presentatie
van jezelf gaat
geleidelijk over.

Je valt niet meer
onder het oordeel
van anderen -
ook het oordeel
over jezelf
verdwijnt.

En zo raak je ook
de gedachte kwijt aan
het laatste oordeel
of een eerder oordeel
van God over je.
Je ‘bent’ zelf.
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Prior - Eerdere 
van de Lateren
zijn zwakheid zorgt er voor
dat anderen ook zwak mogen zijn

zijn smekend bidden om door God
gehoord te worden is een wekroep

naar God te blijven gaan als
een kleine arme behoeftige

ook zijn kracht van behoefte
aan leven zich uit te leven

in beschouwelijk bezig zijn
schrijven dichten schilderen

tuinieren zowel als luisteren
naar vogelzang en langspeelplaten

immers alwat het hart beroert
warm maakt en levenslustig

is het biddend leven en het
levend bidden voor God alleen

zo lokt hij als eerdere lateren
naar God in al het goede wat er is
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God  
Er is alle reden om blij te zijn
van geboorte tot wedergeboorte.
U draagt ons van de wieg tot het graf
en leidt ons de eeuwige vreugde binnen.

Vanzelfsprekende reden omdat U ons
liefhebt en midden in ons leven
de bron bent van liefde en licht,
van tijdelijke en eeuwige zaligheid.

Maar, God, uw bestaan zit ook vol
verdriet en lijden: uw mensen lijden,
U lijdt in mensen, U lijdt in ons.
Wij moeten mee-lijden met U.

Toch bent U voor mensen in alle tijd
en omstandigheid de mee-lijdende God.
Troosten wij elkaar, houden wij elkaar vast
opdat wij niet uit elkaars genade vallen.
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Het is een goddelijke uitverkiezing
te mogen (mee-) lijden met God.
God kiest, beschikt, geleidt
op de weg van de mystiek
die niet begint als een lichtende
weg maar door duisternis leidt
naar het licht. Dat is de mystieke
liefdebeleving met God in het Licht.

De levens- lijdensmomenten uit liefde
zijn de momenten van lijdens-mystiek
want dan is daar de gelijkende eenheid
met het lijden van Jezus en alle lijdenden.
Daar en dan lijdt God aan het kruis,
Godin als moeder van smarten, zij samen
onder het kruis. Tot in de dood zijn zij
de lijdende GodGodin onder ons.

En dan ontstaat er die
wonderbare omkering van
werkelijkheid en ervaring:
pijn wordt vreugde.
Lijdensmystiek is mede-ervaring
van de eeuwige pijn van God
die deel uitmaakt van zijn wezen:
het lijden van God meelijden.

Wie door GodGodin in deze
zijns-ervaring wordt binnen-
geleid, mag soms vertoeven
in de hof van olijven en
soms in de verrijzenistuin.
Daar speelt zich het huilen
en juichen van de liefde af om
de mens die weet wat lijden is.

Mysterie van het lijden
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Maar dan ...
Niet zozeer de aanwezigheid
van God in het lijden,
maar het lijden van God
zelf in het lijden:
Zijn lijden - Haar verdriet...

Het niet te bevatten grote
bestaansleed van God
in een mens die wordt
gemarteld waarbij God
het uitschreeuwt van de pijn ...

Het kind dat bedelt om
een enkele drup water -
Godin zou alle kinderen
willen laten drinken van
de tranen die zij schreit ...

Hoe striemen de vlagen pijn
door hun lichaam en ziel -
hoe is de eeuwige vreugde
vermengd met eeuwig verdriet.
Ik zink weg in dit mysterie...
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Lijdende God
De innerlijke gewaarwording
of het inzicht van het
lijdend bestaan van God
begint in de mens zelf:

menszijn is lijden
dat deel uitmaakt van
de eigen werkelijkheid van
God, die de oorsprong is van alles.

Deze overeenkomst en gelijkenis
ligt ten grondslag aan het
menselijk meelijden met God
vanuit de zijnsliefde met elkaar.

Uit deze eenheid, dit meeleven
komt de lijdens-mystiek voort:
één zijn met God ‘in’ het lijden
en zich daarin wegschenken in liefde.
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Deze geestelijke werkelijkheid
openbaarde zich in Jezus:
híj leefde en onderging het
lijden van God tot op de bodem.

Maar het was ook zijn eigen
lijden. Dit werd de bron van
medelijden: het samen leven en
doorstaan van alle levensleed.

In deze diepte van liefde en
lijden wortelden in de Middeleeuwen
ervaringen van lijdens-mystiek,
waarvoor men het zintuig nog had.

Ook nu kan de Jezus-liefde zo
allesdoordringend worden ervaren,
dat in hem de lijdende God te zien
en ontmoeten is vanuit de liefde.
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Het was op de morgen
dat haar lievelingsnichtje
trouwde, dat het bericht
kwam dat haar vader
zojuist was overleden.

Tijdens de trouwplechtigheid
mengden zich tranen
van vreugde en verdriet.
Nu zag zij het leven,
straks zou zij de dood zien.

Zij onderging het wonder
dat verdriet en vreugde
samen kunnen gaan op het
zelfde ondeelbare moment
in een en dezelfde persoon.

Even werd zij aangeraakt
door het goddelijk mysterie
van het gelijktijdige bestaan
van het volmaakte geluk en
het volmaakte ongeluk in God.

Alle geluk van de wereld en
alle ongeluk van de wereld is
de werkelijkheid waarin God
het scheppingsgebeuren doorleeft,
is de werkelijkheid van God.

Zo zal alle ongeluk eens in
geluk overgaan en alle ondergaan
van ongeluk de heiligingsweg
zijn naar het eindgebeuren van
een nieuwe hemel en aarde.

Dit is de heilsweg van God
waarop alwat leeft en adem heeft
meegenomen wordt in de vereeuwiging
van bestaan: de weg van de
voltooiing in God zelf.

Dus: als het menselijk mogelijk is
dat geluk en ongeluk kunnen
samenvallen, dan ook goddelijk.
Voor dit wonderlijk geheim
buigen wij eerbiedig het hoofd.

Tranen
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Als je oud(er) wordt
doe je er goed aan
niet te noemen
wat moeilijk is
of je niet kunt
maar wel wat je
wel kunt en
makkelijk vindt.

En dat betreft
zoveel dat je er
de tijd niet voor hebt
ze te doen.
Zo kun je genieten
van de veelheid
en de vaardigheid
die je bezit.

 
God, mag ik gezond zijn.
Als ik ziek ben,
ben ik mezelf niet,
bent U Uzelf niet in mij.
Dan ben ik niet bij U.
Dan bent U niet bij mij.
Dan bent U ook ziek.
Wilt U genezen in mij?
Wilt U mij genezen?

Wel en niet

***
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Meelijdende 
God
Monniken en monialen die
de diepte van het lijden
van de mensheid ingaan en
het lijden van God meelijden,
die in hun lichaam en in hun
ziel ‘lijdende mensen’ zijn,
ervaren hun eigen beproevingen
als deelgenootschap met het geheel
zo wezenlijk daarin opgenomen uit
liefde als God die liefde is.

Mensen die ten einde raad
alleen nog maar kunnen
wegvluchten uit het leven
omdat zij het niet meer
aankunnen uit verdriet
lijden wanhoop angst
worden door God
aan de voordeur opgewacht
en bij aankomst sluit
Hij hen in zijn armen.
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Kartuizer-
ideaal
Het verlangen naar de
volle innerlijke zijnswijze
van het Kartuizerleven
gaat niet gepaard met de wil
een klooster-ideaal te volgen.

De vorm van de levenswijze
is van ondergeschikt belang.
Ook buiten de karakteristieke
uitingsvorrnen, buiten het klooster
is het mogelijk Kartuizer te zijn.
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De grootste kunstenaar is hij
die zijn geestelijk evenwicht
weet te bewaren in omstandigheden
die leiden tot onevenwichtigheid:
die de ergernis niet in zich toelaat
en in zijn innerlijke rust kan blijven.

Als novice zou het je kunnen storen
dat de prior zo ongeïnteresseerd is
en de jonge monniken voor God ‘alleen’
laat in plaats van met hen mee de weg
te vinden om alleen voor God te zijn.
Dan moet je leren hem niet nodig te hebben.

Maar ook is het hoge kunst de ‘boze wereld’
buiten de eigen wereld te houden en dan
te kunnen zien dat zij zo boos niet is.
Dan is het zaak te leren speuren naar
het goede, de goede bedoeling, de goede wil.
Om dan van haar te kunnen gaan houden.

De genade van de kunst is gebaseerd op
een psychologisch besluit: buiten te houden
wat de innerlijke rust verstoort, buiten
de bewuste aandacht en de aura die als een
schild om het lichaam is geweven en
eigenlijk de gevoelige huid is van de ziel.

De enige manier om het evenwicht te bewaren,
is: het verwarrende en verstorende aanzien,
begrijpen dat dit onwerkelijk is, schuldeloos
meestal ook en aan eigen noodlot onderworpen.
Dan ontstaat er medelijden, mededogen en
leidt gebed verder tot vergeven en vergeten.

Balance
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Een monnik moet wel een
evenwichtskunstenaar zijn,
anders valt hij. Hij balanceert
tussen tegenkrachten en tegen-
stellingen als goed en kwaad.
Geloof en ongeloof strijden om zijn
ziel ook als hij God toebehoort.

Tussen zekerheid en twijfel,
tussen moed en overmoed,
overgave en weerstand,
luiheid en inzet
zoekt hij zijn weg alle dagen.
En dan aarzelt hij of hij zal blijven
of gaan, want het is alles of niets.

Maar dat wordt dan geleidelijk
een vaste schrede op het evenwichtskoord,
waarbij hij vertrouwt op God
die hem draagt en ondersteunt.
Hij weet dat God hem op zal vangen
als hij dreigt te vallen en
hem dan in zijn armen zal sluiten.

Ginds staat Hij die de oversteek kent,
Hij die weet dat hij aan zal komen.
Maar altijd blijft het die zwevende
dunne draad die geen zekerheid biedt
en die alleen blijft hangen
aan zijn wankele schreden wanneer
genade begin en einde verbindt.

De koorddanser
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Liefdes-
verdriet
De eenwording in liefde,
de versmelting van leven
is geen wilsdaad maar deze
voltrekt zich als vanzelf.
Dat is met alle liefde zo,
ook met de liefde voor God.
Gód wekt en schept deze.
Ons is het antwoord.

Ook de vereenzelviging
met het lijden van God
komt uit God zelf voort:
Hij roept ons tot deelname,
troost en mede-lijden.
De pijn die het ons doet
God te zien lijden wordt
diep in ons aangeraakt.
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220 Panorama: de hele stad Pisa met in de verte
 juist boven de Scheve toren de Certosa di Calci.

221 Willibrord, genoemd naar Grootvader van Moeders-
 zijde, hier in zijn volgroeide jaren, staande
 voor het Kartuizerklooster in Calabrië waar hij
 de Prior was.

222 Een bakker bakt niet alleen één soort brood
 maar bakt wat mensen believen.

 Willibrord, bakkerszoon, liet aan ieder van zijn
 medemonniken toekomen wat hen behoefde,
 ook aan de schilderende David Sing.

223 Maar het lijden bleef zoon Toon niet bespaard.
 Waaruit zijn lijden precies bestond, was niet
 voor iedereen duidelijk. Wel dát hij leed.

225	 Bij	wijze	van	spreken	werd	hij	als	‘missionaris’
 gezonden naar het afgelegen Kartuizerklooster Serra
	 ‘San	Bruno’	op	Sicilië;	dit	was	de	tweede	stich-
 ting van Bruno, komend vanuit Rome; hier stierf
 hij ook.

226 Hier in het arme Sicilië was het leven sober,
 de natuur ruig, de grond droog. Was het Kartuizer-
 leven daar afspiegeling van? En moest dan de le-
 vensvreugde ergens anders vandaan komen?

227  Toen zijn vriend Celestinus die hij naar zich toe
 had laten komen, van hem weg ging, brak er iets
 in hem. De procurator was weg... Hij stond alleen.

229  Willibrord had een mooi handschrift, hij tekende
 de letters. Hij was intelligent en bestudeerd;
	 in	Calci	‘doceerde’	hij	theologie	aan	medemonniken
 op weg naar het priesterschap. Maar wat kon hij nu
 nog overdragen aan zijn eenvoudige medebroeders?

230 Hij had het nodig, en vond het dus geoorloofd, naar
 klassieke muziek te luisteren, waarvoor zwager Paul
 de muziekbanden meebracht bij bezoek.

 Luisterden zijn medebroeders dan mee?

231		 Ten	tijde	van	de	‘verstrooiing’,	toen	de	Hollandvaar-
 ders verspreid werden over andere kloosters, vielen
 er overal gaten. De Stichting in Nederland werd een
 illusie. Hier zijn bijeen:  A. Pleterje: Le P. Prieur
 dom Janez Hollenstein, le vicaire dom Tarcisius
 Geijer: Jan de Grauwe (Gand) met zijn vrienden Jac-
 ques de Breyne (Deinze) en Daniel Denys (Torhout).

232/233		Dom	Albert	Jansen	Hendriks,	met	de	‘maquette’
 van het nieuw te bouwen Kartuizerklooster in Holland;
 vervolgens geeft de Prior uitleg aan de familie Peij-
 nenburg: Vader Moeder Kees Thom Cisca Marie Rieke -
 en Jan maakt de foto.

234  Prior Albertus Jansen ontvangt de pastoor van de
 parochie in Florence, waar de Certosa di Firenze
 onder ressorteert: Galluzzo.

235 Hier worden belangrijke beslissingen genomen.
 Dit is de ontmoeting van de Kartuizers en de
 Cisterciënsers, waarbij de pastoor van Galluzzo
 aanwezig is. Prior Albertus Jansen is nauw be-
	 trokken	bij	de	opheffing	van	de	Certosa	di	Firenze,
 als visitator van de provincie van Italië.
 De laatste Kartuizermonniken vertrokken er in juni
 1957. Hierbij dom Giovanni Rusch, rector van de
 Certosa di Firenze na het vertrek van de Kartui-
 zers en overste van twee Cisterciënser-broeders
 van Casamari, om de Certosa in gereedheid te bren-
 gen voor de monniken van Casamari.

236 Deze foto vat een geschiedenis samen: het einde
 van de droom van terugkeer van de Kartuizers naar
 Nederland. Daarom staat dom Willibrord Pijnenburg
 hier bij als vertegenwoordiger van de Nederlandse
 Kartuizers. Daar is de R.P. Dom André Poisson. Zij
 staan voor de ingang van de Grande Chartreuse in
	 Frankrijk,	het	‘moederhuis	van	de	orde’.
 Te gast zijn Jhr. van Nispen tot Pannerden, president 
	 van	de	stichting	‘Dionysius	de	Kartuizer’	voor
 de bouw van de nieuwe chartreuse in Nederland; naast
 hem Mr. Deurvorst (met aktetas!) als secretaris
 en penningmeester. Zij zijn hier samen om het einde
	 van	het	hele	project	te	‘signeren’.
 Dit is in september 1971.



238



239



240

Benedetto
onbeschrijflijke
die de namen

van God schreef
in je schouwen

je was te groot
je had te veel

om alleen maar
kluizenaar te zijn

je mocht het woord
van God worden

om van God
te getuigen

je boeken en geschriften
zijn woorden gebleven

in de gedachten en
daden van velen

voor altijd wijs jij
zoekers als

Prins Jesus’ Minstreel
de weg naar God

Pionier
Jij schreef de Kartuizers
haast terug naar Nederland.
Zelf proefde je in de kluis
naast mij het zoete wederkeren.

Maar het duurde te lang.
Die de moed hadden mee
te gaan naar Holland
werden ontmoedigd.

Je voelde met je Kartuizergeest
en je kunstenaarsziel aan dat
het nieuwe klooster niet meer
dan een huis zou zijn.

Je voorvoelde vanuit de
mystieke sfeer van Calci
vooraf al de afwezigheid
van de Geest in Tubbergen.

Toen koos je ervoor
‘niet mee te gaan’ en
werkte eraan mee dat de
Stichting werd opgeheven.

Maar jouw pijn van toen
zal	het	offer	zijn	dat	je
hebt opgedragen om ooit mee
te verrijzen in de toekomst.



241

Evenbeeld
Uit eeuwige ervaring wist God
hoe zijn evenbeeld er uit moest zien
en wat voor leven dat zou moeten worden.
‘Mens’ zal hij heten - niet één maar twee’.

Deze mensen zouden met elkaar omgaan
zoals hij zelf met mensen omging:
zwijgend van liefde, inniger dan in,
zo een als alles voor altijd al is gezegd.

Maar hij zag ook een mens alleen, die zich
van de morgen tot de avond, zelfs ‘s nachts
tot hem richtte en weinig woorden sprak:
de kluizenaar had lief, zo ontzettend lief.
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Het stille huis
Hij is zo alleen in zijn kluis,
zo stil geruisloos nauwelijks hoorbaar,
er klinken geen stemmen, geen geluiden,
alleen	het	potkacheltje	flakkert
in de winter zachtjes op. Wie is hij?

Zijn naam is verleden tijd, nu heeft hij
een kloosternaam, genoemd naar een vreemde.
Is hij nog wie hij was? Maar zo wil hij het.
Hij leeft in het stille zwijgende
aanwezig zijn bij zijn grote liefde.

Zo leeft een man die zijn vrouw verloren heeft.
Zwijgend gaat hij van de keuken naar de kamer
en voelt dat zij met hem meegaat, nog steeds
de afwas doet, bij hem zit aan de haard.
En door het huis gaat die onsterfelijke glimlach.
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Sacrista
Bevoorrecht man
want bewoner
van twee huizen,
de kapel en je kluis.

Slechts een gang
scheidde de ene
van de andere
woning van God.

In beide huizen was
je met dezelfde
huisgenoot die je
levensvriend was.
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Hoofd en hart
Wie vooral ‘denkt’ aan
het oneindige en de
nabijheid niet ervaart,
zal uitbreken uit de
wanden van zijn cel
en het gevoel hebben dat
de gewelven op hem vallen.

Nabijheid is dán te ontwaren
wanneer het overstijgende
daalt in het hart
en geweten wordt
wat wordt gevoeld als
de goddelijke eenheid
van het bestaan.
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Liefdegeloof
Als we God líefhebben,
gelóven we in God.
Er	is	geen	filosofie
of theologie nodig om
in liefde met God te zijn.
Het gevoel gaat aan
het verstand vooraf.

Dit stemt volledig overeen
met liefde tussen mensen.
Je hoeft geen psychologie
of sociologie geleerd te hebben
om van elkaar te houden.
Liefde gaat voor alles en
aan alles vooraf.

Liefde kan er zijn
op het eerste gezicht en
gaat zelfs op de geur af.
Liefde is weten, is het
enige en alles, zomaar.
Ons hart klopt voor God
en onze geest hoort dat.
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God U Alles
en alles is U.
Alles is in U
en U in alles.

U bent ervaart
wat alles is
wat alles ervaart
zo bent U, God.

Ook alle gevoelens
alle stemmingen
doorleeft U
en zijn van U.

Zing ik dans ik
juich ik van
vreugde, dan doe
ik wat U doet.

Treur ik huil ik
dan zijn dat
de verdrietigheden
die U doorstaat.

Zo bent U Alles
en is alles in U.
Zo mag ik in U zijn
en bent U in mij.

Alles
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God en ik
Het uiterste verschil
tussen begin en einde
tussen eerste en laatste
tussen grootste en kleinste

is het verschil tussen
God en mij - en toch
is er overeenkomst en
iets van gelijkenis:

God is in mij en
ik ben in God en
in onze liefde voor elkaar
heft zich het verschil op.

Heel diep in mijn omgang
met God is deze eenheid
voelbaar en merkbaar:
daar zijn wij één.

Ondanks het feit dat ik
altijd ‘U’ zal blijven zeggen
en God de oneindige hoogste is
in mijn eerbiedig ervaren

merk ik dat ik hetzelfde
met God omga als met mezelf,
in mijn innerlijk spreken
en niet verwoorde gedachten.

Ook mijn wijze van spreken,
de blijheid van uitingen,
de lieve aandachtigheid
komt zo diep overeen.

Ik praat niet hardop met
mezelf en toch in mezelf,
ik zie mijn zielewezen
en mijn naam is mij heilig.

Dan is er die rust van
minnen en bemind worden,
de stilte van het elkaar
aanzien en woordeloos omarmen.

Zo leef ik met God en
zo leeft God met mij.
Wij zijn samen en wonen in
dezelfde tempel die ik ben.
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U bent de enige
die echt bestaat
uit uzelf

eeuwig mysterie
te groot voor
ons verstand.

Toch weten wij U
omdat U dit in ons
hebt gelegd

eeuwige liefde
die door alles heen
voor ons bestaat.

U zal ik nooit
‘het’ noemen
‘het al’

want als alles
zich tegen mij
zou keren

zult U als
verlosser staan
aan mijn kant.

U bad immers:
bevrijd ons
van het kwade.

God

U bent niet het Al

het Al is U

uit eeuwige bron
uit uzelf geboren

U bent Uzelf

God

Liefdegod
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Allieve lieve Al

U volheid van alle namen
liefdewoorden
U volheid van alle licht
Iiefdeverschijningen

U volheid van alle genot
zinnesidderingen
U volheid van alle tijden
eeuwigheden

Ik ken U ik weet van U
U geeft alle tekenen
van uw bestaan, van wie U bent
in wat ik zie en weet

ik stort mij in de roes
van leven die U bent
in de heerlijkheid van uw
bestaan met mij

geen eigener teken
geeft U van Uzelf dan
alles wat U betekent
omdat het vol is van U

U bent de overstroom
van liefde die aanspoelt
vanuit de eeuwigheid 
tot in de diepte van de tijd

Ik heb U oneindig lief
en wil opgaan in U
van de morgen tot in de avond
en sluimeren in uw hart

Allieve lieve Al
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Memento
De monnik werd oud.
Hoe ouder hij werd, hoe meer
gedachtenisprentjes hij in zijn
diurnale had zitten.

Elke dag legde hij ze voor zich uit
op tafel en ging dan hun kring binnen.
Even stond hij stil bij iedereen
en sprak dan zijn zegeningen uit.

Wonderlijk, hoe langer zij waren
gestorven, hoe liever zij werden.
Was dat omdat zij steeds dieper
opgingen in het goddelijk licht?

De zware aarde week, de ziel
werd lichter en met de jaren
werden zij heilig en mooi.
God lichtte door hen heen.
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Hij was 
daar
Alleen nog het lichte
natrillen van het lover.
Even hield de vijgeboom
zijn adem in toen hij

in een zachte bries
voorbijging en de aarde
onder zijn lichte tred
nog nabewoog.

Het was alsof de wijd
gespannen blaren zijn
schaduw borgen toen
ik mijn ogen sloot.
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239 Benedetto Lambres, voorheen vicaris in Calci,
	 schrijver	en	auteur	van	boeken	als	‘Kartuizers’	en
	 ‘Prins	Jesus’	Minstreel’.	Schreef	onder	pseudoniem
	 ‘Benoit	du	Moustier’.

241 Kees de Kluizenaar.

242 Is dit Misael (Jacobs) uit Hilvarenbeek, gekomen
 van Groot Seminarie Haaren?
 De Bijenkoning - de Bieboer?

243 Léonard de Wit, de koster. Maar hij kende de grote
	 vaardigheid	‘Rozenkransen’	te	maken	-	van	de	pitten
 van allerlei vruchten.

244 De huiselijkheid van thuis bracht hij terug in zijn
 kluis. Hij kleedde zowel de eigenlijke Cella en de
 Ave Maria als de loopgang aan met schilderijen,
	 allerlei	afbeeldingen	en	foto’s.

245 Zijn Jezusliefde concentreerde zich rond het houten
 Kruisbeeld op zijn bidstoel, vervaardigd door een
 invalide kunstenaar uit Boxtel, Frans van Amelsvoort.

246 Joseph, de ruimte gewend van een grote boerderij met
 uitgestrekte weien en landerijen, was tevreden met
 het kleine akkertje achter zijn kluis.

248 Hoogwerker ten tijde van de oogst.
 Je moet het maar durven. Er is niemand die je vindt
 als je van de ladder valt. Gelukkig dat nu de foto-
 graaf er bij stond...

249/250 Zoon en vader - zij aan zij.

251 Het niets kan soms het alles zijn.
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Heel mijn leven lang
heb ik onvoorwaardelijk
kunnen vertrouwen
op mijn ouders.

En zij vertrouwden mij!
Zij wisten dat ik
door te vertrouwen op hen
nooit zou verdwalen.

Toch moest ik mijn
eigen weg gaan, zelf
de stappen zetten
die leidden naar geluk.

En zij wisten
dat hun liefde mij
steeds zou gidsen
en geleiden.

God, op U vertrouw ik
als op mijn Vader en Moeder.
En in dat vertrouwen
gaat het altijd goed.

U bent met mij,
U bent in mij,
uw hart klopt in mij,
uw geest bezielt mij.

Maar ik moet zelf
de daden stellen
die overeenkomen met
uw oneindig vertrouwen.

U weet dat ik
van U houd en alles
wil doen wat
U bedoelt.

Godsvertrouwen
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Daarom is er
voor alle leven
wat is in GodGodin
geen scheidsmuur
tussen een geestelijke
en	stoffelijke	wereld
tussen hemel en aarde.

Dus is er voor
de mens die is
overgegaan van
aarde naar hemel
de eeuwig vrije
toegang tot aarde
tot de mens op aarde.

God is zo Alles
dat er voor Hem
geen scheidslijn is
tussen tijd en ruimte
licht en donker
stof en geest
hemel en aarde.

Godin vloeit alles
met liefde ineen
waardoor er geen
overgangen zijn
geen naar elkaar
gesloten werkelijkheden.
Alleen liefdesgemeenschap.

Lieven, jullie
allemaal, familie
Vader en Moeder,
U beweegt zich
in onze werkelijkheid,
wij bewegen ons
in uw werkelijkheid.

Onze liefde stroomt,
onze geest vonkt
over en straalt
door van U
naar ons
van ons
naar U.

Heelal
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God U mijn
altijd zelfde
allieve vanaf
mijn jeugd toen
tot in mijn
ouderdom nu

U was voor mij
nooit anders
dan U was,
nooit had ik
U anders lief
dan nu

Slechts één liefde
was er in mij
slechts één
liefdebeleving
waarin ik
alles ervoer

Ik ben U
zo dankbaar
dat U voor mij
altijd dezelfde
bent gebleven
tot op vandaag

Zo zal ik U
herkennen
wanneer ik U
mag zien
van aangezicht
tot aangezicht

God U mijn
zelf in U
Uzelf in mij
door U ben ik
in diepe vrede
met U één

Het ene immer
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Het maatwerk
Het kwantitatieve denken in
tijdsmaten is een aantasting
van de waarde van de belevenis.

Iemand heeft ‘maar’ drie jaar
lagere school gehad en bleef
later nooit bij dezelfde baas.

Iemand is ‘maar’ een half jaar
getrouwd geweest en kan dus over
het huwelijk niet meepraten.

Iemand heeft alleen het
Klein Seminarie ‘maar’ gehad en
is dus halverwege blijven steken.

Iemand is’maar’ tien jaar priester
geweest en toen heeft hij zijn
ambt aan de wilgen gehangen.

Iemand is ‘maar’ honderd dagen
Kartuizer geweest en toen werd
hij een gewone wereldheer.

Alleen wanneer het tijdsdenken
wordt losgelaten, kan iedere
belevenis de waarde behouden.
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Alles in een
Ieder moment van liefde
is een eeuwigheidsmoment

Eén keer God werkelijk
liefgehad, is voor altijd
besloten in het hart van God

Iedere daad van liefde
blijft duren in de tijd

Eén keer werkelijk geluk
is de beloning
van een heel mensenleven
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Een voor alles
Wie Kartuizer is geweest
is Kartuizer gebleven

De duur van het zijn
bepaalt niet het zijn

Wie geestelijk intreedt
is werkelijk ingetreden

De feitelijke intreding
bepaalt niet de intreding

Wie zich in liefde geeft
aan God, is Godgegeven

De mate van de liefdegave
bepaalt niet de gave
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Verborgen in de schoot van
Moeder wás hij, voelbaar maar
zo onzichtbaar als God
in de schoot van de aarde.

Zij omhulde zijn verborgen
bestaan met tederheid en
koesterde het kleine tere
begin van monastiek leven.

En dan waren er telkens tijden
van ontmoeten en loslaten:
wist gij dan niet dat ik moest
zijn in het huis van mijn Vader?

Zijn Vader maakte hem sterk
naar lichaam en ziel, om eens
hen te kunnen verlaten zonder
dat zijn hart zou breken.
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Uit zelfbehoud terugtreden
en wee hebben zonder klagen
opnieuw een afscheid
van zijn oudste zoon.

Zou er nog een weerzien zijn,
zo hoog en zwaar van jaren?
Weer gaf hij hem God terug
en	offerde	hij	zijn	pijn.

Voor het laatst nog één keer
je kind omhelzen dat
vrucht was van je schoot
en aan je borsten groeide.

Ook nu weer trad zij
zelf mee in, want zij bad
de hele dag en was een
Kartuizermoeder voor het leven.
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Let ‘s dance 
1970
Lieve Moeder, die zo graag
als jong meisje de Kruispolka
danste ‘O mijn lieve zwartkop’:
ik vraag je ten dans.

Je trouwde met Vader
op 25 mei in het jaar 1915 -
vandaag zijn jullie
55 jaar getrouwd.

Weer dragen jullie
je gouden kroontjes,
maar nu ben ‘ik’ er
ook bij. Ik dans met je!

Ik dans je lieve ziel
binnen en houd je lichaam
als heiligdom van God
in mijn armen.
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Le moment 
suprème
Als engel verschenen
tot stichting van wie
samen aan tafel waren

staande in zichzelf
met de boodschap dat
dit het heilig moment

was van haar intrede
als Kartuizerin bij
de Kartuizers van Calci

straalde zij leven uit
en blijdschap om voor
God alleen te leven
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254 Zo zou Joseph er uit gaan zien, wanneer hij voor de
 tweede keer teruggekeerd in Nederland zou worden ge-
 incardineerd in het Bisdom den Bosch en daarmee pries-
 ter van het Bisdom zou worden.

 Maar zo ver was het nog niet.

 En zou hij niet voor altijd Kartuizer blijven?

255  Joseph en Willibrord achter elkaar in de lange pand-
 gang op weg naar een gezamenlijke viering. Nog dragen
 zij de zwarte koormantel van de novicen.

256  Zelfs de hele Kruisweg van Servaes hing door zijn
 kluis. De originele schilderijen zijn in de Trappis-
 tenabdij van Koningshoeven in Tilburg, waar Kees,
 na zijn acht jaren Norbertijns leven een half jaar
 het Cisterciënserleven leerde kennen.

257 Nog even kijken naar de kleren - nog even scheren.

258 En dan (voor de grap) nog eenmaal op het bordes:
	 ‘il	Papa’...

259 Blijheid kan stralen - als zij gezien wordt.
 Ook op de achtergrond.

260 Ingetogenheid straalt naar binnen.

261 Om gezondheidsredenen teruggekeerd naar Nederland,
 verbleef hij een jaar bij de Zusters Clarissen in
 Eindhoven. Geheel hersteld keerde hij weer. Voorgoed?

262 Hoe vaak moet een Moeder het in haar leven meemaken,
 dat zij na haar bevalling opnieuw afscheid zal moeten
 nemen van haar kind? En altijd blijft het zeer doen.

 Als Vader lijd je mee, keer op keer, want je gaat
 telkens uit zijn leven weg...

263 Maar dan is er uiteindelijk de ongekende glorie.
 Je danst plotseling met je Moeder!

264	 En	dan	is	er	tot	slot	het	optreden	van	een	‘ondeugende’
	 dochter.	‘Au	pupitre	du	réfectoire’.	Het	is	de	beurt
 aan Rieke.
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David
In de vele uren van
beschouwend schilderen
wilde de Kartuizermonnik
God schilderen en de
heilige Drieëenheid
in beeld brengen.

Daarvoor koos hij
als modellen of
fantasiebeelden
een jongetje, een meisje.
een vaas met bloemen.

Dan hoopte hij maar
dat God zich daarin
zou herkennen en
met gesloten ogen
knielde hij dan neer.
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Communio
Andreas, monnik van de 
toekomst, tussen de mensen,
stond niet alleen op
zijn moment van sterven.

Hij stond achter het altaar.
Er werd toen een foto van hem
gemaakt, niet wetend dat dit
zijn laatste opname zou zijn.

Even later gaf hij de geest
na zijn laatste Communie,
geheel in de geest van
Bruno zijn voorvader.
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Hij die na zeventien jaren
zijn dierbare kluis
in de Certosa di Calci
moest verlaten om
gezondheidsredenen,
werd een Kartuizer
terug in Nederland.

De innerlijke werkelijkheid
van het monastieke leven
droeg hij in zijn hart
mee de wereld in.
Hij werd niet een
‘geëxclaustreerde’ Kartuizer
maar trad op nieuw in.

In zijn laatste Calci-jaar
ontwierp hij een volledig
‘Nederlands’ Kartuizermodel.
Maar eenmaal teruggekeerd
bleek hij zelf de enige die
dit in een geseculariseerde
Nederlandse Kerk nog wilde.

Hij bleef zijn laatste zeven
levensjaren als Kartuizer-pastoor
samenleven met Zuster Josephine
als Kartuizerin. Zo leefden zij
de toekomst van de Kartuizers
terug in Nederland vooruit als
‘patroonheiligen’ van de toekomst.

Dom 
Joseph
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Buitengewoon
Er straalt een nieuw licht
over mensen, over dingen,
over gebeurtenissen wanneer
zij verstaan worden in hun
eigen kontekst en het eigen
levens-ontwerp en -doel.

De twee ‘gastvrouwen’ van de
Certosa di Calci woonden in
een bijbouw aan de voorzijde.
Het vrouwelijk bezoek van de
monniken overnachtte bij hen.
Zij waren twee Kartuizerinnen.

En de portier, getrouwd met
een van hen, inmiddels vader en
grootvader was een Kartuizer.
Diep in hen was dezelfde Geest
die zei wie zij waren en hoewel
nooit zo genoemd, waren zij het.
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De poortwachter
Deze man was nooit
monnik geworden omdat hij
vader wilde worden.
Toch bleef hij leunen
tegen de muren van de
Certosa di Calci.

‘s Nachts hoorde hij
de Kartuizers zingen
wanneer hij zelf
naar bed ging.
‘s Morgens opende hij
de poort en de buitenkapel.

Zal hij niet, als niemand
het zag zijn neergeknield
voor de beeltenis van
St. Sebastiaan die om zijn
geloof over heel zijn lichaam
met pijlen was doorboord?

Misschien voelde hij toch
de pijnscheuten in zijn ziel,
omdat niemand ooit gezien had
dat hij in stilte
heel zijn leven lang
een Kartuizer was geweest.
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De buitenwacht van waarnemers
van het Kartuizerleven wil zo
graag de levenswijze, regel en
geestelijke instelling bestempelen
als het strengste van de wereld.
De monniken zelf doen dat niet.

Dat zij zich helemaal aan dit
leven moeten geven, wat is aan
alles wat nodig is om de heelheid
met God geleidelijk te kunnen
bereiken en beleven, is het
enige wat zij nastreven.

Het ligt buiten de bewuste
levensinstelling van Kartuizers
te denken in wetten en regels,
in mogen en moeten, want wat
zij doen is leven in liefde
en overgave en wel op deze wijze.

Hiermee zijn zij een voorbeeld
of spiegelbeeld van alle levens
en levenswijzen, die alles van
de mens vragen wanneer gestreefd
wordt naar heelheid om het ideaal
van liefde te kunnen bereiken.

Wat Kartuizers leven is in wezen
niet meer, moeilijker, beter
dan andere wijzen van toewijding
als gehuwden aan elkaar,
als ouders aan hun kinderen,
als mensen die God ten volle zoeken.

Het eigenlijke verschil is gelegen
in het direct beoogde levensdoel,
waardoor overigens het monastieke
leven niet leven is op hoger niveau.
Het is de ‘rechtstreeksheid’ van het
leven voor en met God alleen.

Zou dan het toegewijde leven van
ontelbaar veel mensen: hetgeen
het ‘onrechtstreekse’ leven voor
God heet, wellicht in Gods ogen
juist het ‘rechtstreekse’ leven
zijn met God in de liefde?

Hoog en heilig is het wel dat
Kartuizermonniken en -monialen
door hun leven aan de wereld
laten zien: waartoe het zoeken
naar heelheid leiden kan en
hoe een mens God kan liefhebben.

Het Kartuizerschap
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De grote metamorfose van
het Kartuizerleven zal in
deze eeuw plaatsvinden.
Nu verandert er in het leven
in honderd jaar meer dan
eerder in duizend jaar.

Deze zal hierin bestaan
dat -met behoud van hetzelfde
doel en dezelfde uitkomst-
er een ‘innerlijke’ metamorfose
plaatsvindt die leidt tot een
totaal andere levenswijze.

Dit zal kunnen gebeuren door
de juiste voeding toe te laten
in plaats van de verkeerde voeding
te bestrijden - en vooral
juiste voeding niet langer
verkeerde voeding te vinden.

Deze voeding is: alwat leidt
tot optimale humaniteit,
waardoor alle vermogens
van ziel en lichaam opengaan
om uit te komen in het ‘Soli Deo’
van het monastiek bestaan.

Dit is de natuurlijke weg
waarlangs de mens tot God
en God tot de mens kan komen
zonder onnatuurlijke omwegen.
Zo toch zal God het bedoeld
hebben van in den beginne...

Weg zonder 
omweg
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Het eeuwenoude verschil tussen
het cenobitische (gezamenlijke)
en het eremitische (afzonderlijke)
monastieke kloosterleven van
monniken en monialen zal ooit
worden opgeheven, wanneer binnen
het cenobitische leven het
eremitische leven mogelijk wordt,
en binnen het eremitische leven het
cenobitische leven mogelijk wordt.

Vertaald naar de werkelijkheid
betekent het, dat voor een jonge of
oudere monnik de mogelijkheid bestaat
voor een kluizenaarsleven te kiezen,
wanneer de te grote gezamenlijkheid
hem te veel wordt ‘binnen’ de gemeen-
schap waartoe hij behoort. En omgekeerd
dat een kluizenaar naar een grotere
gezamenlijkheid kan overgaan ‘binnen’
dezelfde gemeenschap. Een symbiose.

Dit is niet een intreden in een op
gemeenschap gerichte monastieke leef-
wijze om daar ‘als kluizenaar’ te gaan
wonen - of omgekeerd ook niet een intreden
in een kluizenaarsgemeenschap om daar
het gemeenschappelijke te gaan bevorderen.
De grondvorm van de orde blijft de regel,
terwijl de ‘varianten’ daarin ontstaan.
Dit stelt nieuwe eisen aan broederlijke
verdraagzaamheid en onderlinge liefde.

Overal en altijd zal het monastiek
levensproces daar de ruimte voor moeten
bieden, om vitaal en ontvankelijk te zijn.
Ervaring, groei en ontwikkeling moeten
mogen leiden tot verandering op dezelfde
weg. Dit is een natuurlijke ontwikkeling,
ook verbonden met leeftijd en levensvisie.
Met name de sociale en religieuze ervaring.
Dit is geen ‘weggroeien’ uit het ‘eigenlijke’
maar een ‘doorgroeien’ naar het ‘eigene’.

Geen uittreden meer voor een monnik
die beide ‘zijnsgevoelens’ in zich
draagt, waardoor hij zich genoodzaakt
voelt een overstap te maken en elders
te vinden wat dichtbij te vinden is.
Een zegen om naar eigen geaardheid
tot heelheid en heiligheid te komen.
Dit	zal	ook	voor	de	betreffende	gemeen-
schappen een zegen zijn, die tot
bloei en herleving kan leiden.

Zo kan het wezen van beide leefvormen
en spiritualiteiten bewaard blijven,
wat zal zijn als een kruisbestuiving.
Eigenlijk leefden de broeder-monniken
dit al door de eeuwen heen vooruit.
Dit zal ook de weerspiegeling zijn van
het leven buiten de monasteria en zelfs de
natuurlijke gemeenschapsvorming bevorderen.
In deze volle menselijkheid zal dan zijn
‘ubi caritas et amor Deus ibi est’.

Symbiose
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Levenswijding
Kartuizermonniken bevestigen
zichzelf in wezen en werkelijkheid
wanneer zij wereldmonniken erkennen
als hun gelijken en medemonniken.
Door jezelf te herkennen in anderen
beduid je dat je jezelf kent.

Voor werkelijk religieuzen is het
niet moeilijk anderen gelijk te achten:
zij zien vanuit het eigen wezen
het eigenlijke wezen van anderen.
En het wezen is niet enkel een kern
maar betreft de hele werkelijkheid.

Priesters noemen elkaar priester
terwijl zij heel verschillend zijn.
Gelovigen zijn voor elkaar gelovigen
ondanks grote onderlinge verschillen.
Goed wanneer Kartuizers binnen de muren
hen die buiten de muren leven benoemen

als Kartuizers en dezen zichzelf niet
Kartuizers hoeven te noemen om het te zijn.
Als zij goed naar elkaar kijken, kunnen
zij zien hoe diep hetzelfde zij zijn
of dieper zelfs over en weer, voorbij
aan vormen, gewoonten en kenmerken.

Hierdoor zal het grote samenstromen
in gang komen, de totale verbroedering
en verzustering van monastieke mannen en
vrouwen die allen voor God alleen leven.
Er bestaat een wereldwijde kluizenaars-
familie die het Kartuizer-ideaal leeft.
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267 Portretje van een kind dat David Sing zag
 onder de wekelijkse wandeling.

268 Nooit maakte hij een portret van een van zijn
 medemonniken. Hij wist: die zijn niet te por-
 tretteren. Maar het jongste zusje van Willibrord,
 Annemieke, zag hij graag.
 
269 Stil gedenken van André Kokx, Kartuizer buiten de
 muren - enkele minuten voor zijn dood.

270 Het vaderhart van Pastoor Kees Peijnenburg ging
 open als hij aan kinderen de eerste communie
	 mocht	uitreiken	in	zijn	parochie	Oeffelt.

271 Twee edel(e)-vrouwen als het vrouwelijk aanzicht
 van de Certosa di Calci: moederlijk - gastvrij.

272 Ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van
 Jan in 1981 reisden Threes en Jan naar Italië.
 Daar bezochten zij de Certosa di Calci. Samen waren
 zij in Cella I, de kluis van Jan.
 Maar hoe leeg was alles, als gestolde geschiedenis.
 Toch riep dit in hen veel op. De liefde voor het
 Kartuizerleven werd hier concreet.

275  La Verruca. De tocht er naar toe was een hele klim.
 Langs het weggetje lagen de bergkristallen nog ge-
 zaaid. Kees vond een heel grote en nam hem mee.

277	 ‘De	monniken	van	vandaag’

 door Jan Willem Bakker (1980).
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Overgang
Wij worden in ons gewaar
dat, naarmate we ons meer
verdiepen in het Kartuizerleven,
de Kartuizerwerkelijkheid
de eigen werkelijkheid wordt -
of de eigen werkelijkheid
de Kartuizerwerkelijkheid.

Is dit ‘verdiepen’ dan tegelijk
‘beleven’ en dit innerlijk
veranderingsproces ondergaan?
Of is het God zelf die in ons
het Kartuizerleven leeft en ons
doet deelhebben aan de immense stilte
en eenzaamheid van de gemeenschap?

En waarom kiest God juist ons
daarvoor uit, waarom vraagt Hij
van	ons	dat	wij	ons	offeren	aan
dit allene waaraan leven verloren
gaat - totdat als alles wegvalt
wij zelf als Kartuizers
zullen intreden in Hem?
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De laatste deur 
was dichtgedaan door
de laatste monnik.
Zijn voetstap
was verklonken.
Restten nog muren
en lange gangen
naar het niets.

‘In het begin
was
het	Woord’

(Johannes 1, 1)

Maar deze stilte
spreekt van stilte.
Hier is gebeden
hier is gestreden
hier is geleden
om God alleen.
Hier is God
mens geworden.

‘Het Woord
is
vlees	geworden’

(Johannes 1, 14)

Zwijgende stilte
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In 2009 werd de profetie
gehoord verwoord, dat in 2084
de Kartuizers terug zijn
in Nederland, wonend in een
oud Cisterciënserklooster.

Maar wat kan de waarde
zijn van een profetie?
Zij kan richting geven aan
de loop van de geschiedenis
én voorverwerkelijking zijn.

   
De eind-profetie van een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde
is de stuwkracht waardoor
mensen van alle tijden blijven
leven in hoop en verwachting.

Maar zij worden er ook toe
aangemoedigd deze droom reeds
te realiseren en voor te leven,
want profetieën kunnen de toekomst
terugplaatsen in de tijd naar het nu.

   
Spreekt God zich uit in een visioen?
Of is het een levenswijze die
berust op levenswijsheid,
zich uitsprekend over de logica
van het hele scheppingsgebeuren?

Schouwend inzicht kan rijpen
tot het samenhangend begrijpen,
dat de toekomst geschapen wordt
door wat ontstaan is in het verleden
en zich afspeelt in het heden.

   
De menselijke geest is in staat
de toekomst naar zich toe te trekken.
Wat in de geest tot stand komt
voegt zich bij het feitelijk
gebeuren als daadwerkelijkheid.

Dan wordt wat vooruitgeleefd is
eens in de toekomst volle
werkelijkheid, omdat het al
bestaan heeft in de geestelijke
werkelijkheid van de mensheid.

   
Een ware profetie is niet alleen
‘aangevoelde’ toekomstwerkelijkheid.
maar ‘beleefde’ werkelijkheid
in het nu, waarin de voorwaarden
worden geschapen voor de toekomst.

Profetie is zeggen én doen.
In het nu wordt verwekt
wat in de toekomst wordt geboren.
Gedurende heel de zwangerschap
is het nieuwe al onderweg.

O sola beatitudo

***

***

***

***
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God heeft van eeuwigheid gedroomd
wat gebeurt in heden en toekomst.
God woont onder de Kartuizers
en gaat hun wegen. Ook de toekomst
is reeds aanwezig onder hen.

De droom van de terugkeer van
de Kartuizers naar Nederland
wordt al werkelijkheid:
vrouwen en mannen gaan leven
als Kartuizers en Kartuizerinnen.

   
Wat in hoofden en harten van mensen
leeft, wordt werkelijkheid 
als het zich verinnerlijkt en
verhevigt tot een ideaal:
het Kartuizer-ideaal leeft voort.

Weer zullen er mensen zijn
die voor God alleen willen leven.
Weer zal er een Kartuize staan
op Nederlandse bodem.
O sola beatitudo!

   
In 2084 zal het tweede millennium
van de Kartuizerorde beginnen.
Dan zijn er weer Kartuizers
in Nederland, hetzelfde leven
levend en hetzelfde gekleed.

In de voorliggende 75 jaar
zal er levensbeschouwelijk en
religieus een keerpunt komen:
een wereldwijd verlangen naar
innerlijkheid zal ontwaken.

   
Dit heimwee naar God als een
allesdoordringende emotie
brengt vanzelf monniken en
monialen voort - en het
Kartuizerleven zal herleven.

Deze profetie berust op
de geleefde werkelijkheid
van 25 jaar Calci-Kartuizerleven.
Dit was een profetische
roep uit de verte.

   
Calci was profetisch.
Zij die er woonden en leefden
voor en met en om God alleen,
waren ieder voor een deel profeten
van een zekere toekomst.

Calci is niet opgeheven.
Calci wordt verheven tot
noviciaatstijd van het
uiteindelijk intreden...
in Nederland.

***

***

***

***
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Bij een bezoek aan een
Kartuizerklooster verwacht je
dat de monniken thuis zijn
en wonen in hun kluis.

Maar bij de samenstelling
van dit aIbum kwamen wij
op de verkeerde tijd,
onaangekondigd, vergeefs,

want de machtig mooie
Certosa di Calci was leeg,
onbewoond en ten dele ontruimd.
Er was geen enkele monnik meer.

We konden slechts uitgaan
van foto’s en herinneringen.
Geen informatiebronnen meer,
geen archiefmateriaal ter plaatse.

Daardoor is dit album zo
onvolledig, eenzijdig en beperkt.
Sommige vroegere Kartuizers
ontbreken geheel en al.

Andere komen hierin veelvuldig
en uitvoerig voor, echter niet
om hen zelf maar vanwege het
totaalbeeld en de entourage.

Toch vertegenwoordigen zij
ook de afwezigen, hen die
reeds waren verhuisd, overleden
of door de tijd weerkeerden.

Geestelijk zijn zij allen
hier in beeld, in de geest
van hun stille liefdevolle
altijddurende aanwezigheid.

En waar zij eens samen waren
voor God alleen
is nu na hun verstrooiing
God alleen.

Stille afwezigen
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260 Turend in de verte zie je Montemagno liggen.
 Langs het kerkje een doodlopend weggetje de
 hoogte in. Bergdorpjes hebben iets eindigs.
 Na hen is er niets meer. Dan kijk je vanzelf
 omhoog... En dus ook iets oneindigs.

261 Threes kon niet weten dat zij met Jan een
 geestelijke weg zou gaan, die zozeer uitging
 van en heenleidde tot het Kartuizerleven.

 Ook niet dat dit uiteindelijk zou uitkomen
 in dit Calci-album.

262 Joseph was op het laatst de enige hollandse
 kartuizer nog die er in de Certosa di Calci
 rondliep. Er viel duisternis over het land.

 Als Kees zou hij opnieuw het licht tegemoet
 treden maar met een Kartuizerhart.

265 En toen mochten bezoekers nog de Scheve Toren
 inklimmen tot aan de nok.

267 Nog is het Citroenboompje groen
 tussen de laatste rode Rozen.
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