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Braakland
Waar geen kluizenaars wonen
is het land ten dele onbewoond.
Daar rijpen de aardappelen niet
en is de stilte niet gedaald.
Maar waar de Minne zich vestigt
en over de landouwen dwaalt,
daar wuiven de bomen en zijn zij
van de Geest van God bewoond.
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De Kartuize
In ‘t groene woud, in ‘t stille woud
staat de Kartuizerhoeve.
Dat is een vogelparadijs,
daar worden mensen oud en wijs.
Het is er vrij en vredig toeven
en leven.
Hier kun je nog de stilte proeven
voor even.
In ‘t groene woud, in ‘t stille woud
daar woonden eens Kartuizers.
Zij spraken weinig door de dag
en groetten met een stille lach.
Toch werden zij uit hun kluizen
verdreven.
Maar altijd zijn er monnikshuizen
gebleven.
In ‘t groene woud, in ‘t stille woud
werd een Kartuizer geboren
op deze hoeve, waar een stem
uit het verleden sprak tot hem.
Zo kwam een droom van lang tevoren
tot leven
en kon wat eeuwen was verloren
herleven.
Tekst: Jan Peijnenburg
Wijze: In ‘t groene dal
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Het vertrek
De laatste passen
van de gebonden vrijheid
naar de ongebonden onvrijheid
in een nieuwe wereld
van een nieuwe vrijheid
die de weg opende naar
God met hen alleen.
De Certosa kwam steeds dichter
bij, de weg werd smaller,
de stilte werd hoorbaar,
de laatste sigaret verdampte
tussen de olijfbomen, het ene
koffer voor beiden werd
neergezet toen de bel ging.
De stilte viel niet op hen
maar nam hen in zich op.
Nog een laatste hand aan elkaar.
Dan ging de kluisdeur
achter hen dicht en
begon het Kartuizerleven
voor God alleen.
Dan openden zij vroeg
in de morgen het raam
en ademden zij de frisse lucht
van hun eigen ommuurde tuin.
Dan baden zij voor het eerst:
Open mijn mond, Heer, om
uw heilige Naam te verkondigen.
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Intrede
Vierentwintig juni, juist
de dag van Johannes de woestijnvader,
wonend in een woestenij van leegte,
totdat hij werd opgesloten in een
gevangeniskluis waaruit hij werd
weggerukt om eerder te worden
vermoord dan zijn neef Jezus.
Hij had de Geest over Jezus
heen zien neerdalen en herkende
de Geest waar hij zelf vol van was.
Maar Jezus trad niet de eenzaamheid in,
al was hij veertig dagen in gebed
in de bergen om daarna het Godsrijk
te verkondigen namens zijn Vader.
Nu traden de broers in het zelfde uur
en op dezelfde dag in Calci in.
Jezus wees hun ieder de eigen kluis,
sloeg zijn arm om hen heen, en kuste
hen vaarwel, want hij zou hen nu niet
meer tegen komen in de grote wereld
waar hij aan verlossing werkte.
Toch zagen zij zijn zegeningen
door zijn vingers glinsteren en
zijn gezicht straalde Gods liefde uit.
En ‘s nachts, iedere nacht hield hij
zich staande tussen rijen psalmen.
Dan knielde hij weer neer naast hen
onder het kruis bij hun bidstoel.
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ZIJ KWAMEN
VAN VERRE

Op grond van
het verleden
in het heden
bouwen aan
de toekomst
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VOOR GOD ALLEEN
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Heilige Dionysius
Onuitwisbaar zijn uw werken,
de woorden die U schreef
waren geleefde momenten of
zij kwamen tot leven terwijl
U schreef omdat uw hart riep
om te worden verwoord.
Het waren liefdetekens van
eeuwen kartuizerleven alom.
Nog staan zij naast elkaar
gebonden in een lange rij,
wachtend in de toekomst
geopend te worden en herleefd.
Leid ons terug naar het land,
de wieg waar zij werden geboren
opdat God zal worden herboren
in vrouwen en mannen die uw
kartuizerideaal opnieuw
tot leven willen brengen.
Treed bij ons in met uw
heilige geest, doe ons weer
dromen van een toekomst van
monastiek leven waarin U ons
bent voorgegaan: om te doen
wat U voor ons hebt gedaan.
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Het herlevend verleden
In Brabantse dreven hangt nog de mystiek van middeleeuwse monniken: de geloofszin, die aarde-godsdienstigheid, dat gevoel van God. De
stoere boeren religiositeit die het leven tekende.
Als rijzige pilaren stonden daar de monumentale kerken van Boxtel en
Oirschot, twee Petruskerken die met elkaar verbonden waren door de
Monnikspad die dwars door Heerbeek loopt. Nog zien zij naar elkaar
uit over de oude bosgebieden heen.
Het waren de Kartuizermonniken, die in hun grauwe pijen zwijgzaam
het Brabantse land doorkruisten. Na eeuwen verdwenen zij uit het landschap en bleven slechts herinneringen. Of bleef er meer?
Zij zijn gebleven, hun geest is niet verdwenen. Hun geschiedenis wordt
opgegraven, alsof zij er gisteren nog waren. We speuren naar hun voetstappen in Olland. De Kartuizerhoeve wordt omgewoeld.
Hebben zij zich geestelijk voortgeplant, zaad voor de toekomst uitgestrooid, de akkerbouw van de ziel behartigd, waardoor hun vruchten
zichtbaar bleven? Hoe werd Brabant geestelijk zo’n vruchtbaar land?
De zoektocht naar sporen van hun spiritualiteit is overbodig: zij zijn getrokken, bovengronds. Twee grote golven van geestelijk leven trokken
over dorpen en gehuchten. De eerste is geweest, de tweede is nu volle
werkelijkheid in stad en land.
In één eeuw kozen meer dan vijftig mannen en vrouwen voor het religieuze leven en het priesterschap, als een schitterende guirlande gevlochten door heel de bevolking en uitstralend over de aarde: missionarissen,
wereldheren, monniken en monialen van allerlei orden en congregaties
als Kartuizers, Trappisten, Benedictijnen, Norbertijnen, Witte Paters,
Witte Zusters, Assumptionisten, Paters van Mill-Hill, Norbertinessen,
Clarissen, Carmelitessen, Zusters van JMJ, Ursulinen en allerlei missionerende Congregaties van Fraters en Broeders. Zij ontkiemden op de
geestelijke akker van Boxtels gronden.
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Zo bleven de Kartuizers voortleven en was het niet nodig om terug te
keren in de oorspronkelijke vorm.
Maar nu, waar zijn zij nu? Zij zijn nu de duizenden mannen en vrouwen,
jongens en meisjes die als vrijwillig(st)ers zich onbaatzuchtig inzetten
voor de betere wereld, voor tweederde armenwereld, voor natuurbehoud en een schoon milieu: voor Gods schepping.
En dan al die vrijwillige krachten, die eigenlijk medewerkers en deelnemers zijn, op alle gebieden van het leven, in de gezondheidszorg, in
de ouderenzorg, in stervensbegeleiding en dienstverlening, in sport en
vereniging. Sommigen hiervan - en dat zijn er niet weinigen - verbinden
dit met een kerkelijk/religieus gebeuren.
Waren er wel ooit zoveel religieuzen, Godgewijden, als nu - niet lettend
op de uiterlijke verschijningsvorm of formulering van de doelstelling
- niet gewijd maar o zo toegewijd en Godgeliefd. Onder hen zijn grote
pioniers en daadwerkelijken, maar ook beschouwende mensen: zij allen
schouwen, zien, weten, hebben lief.
En allen onder hen, die zich buiten- of onkerkelijk vinden, ongelovig of
andersgelovig, hoeven maar één levensbetekenis in zich toe te laten: dat
daar en zo de liefde van God aanwezig is en gebeurt. En dat zij werkelijk gelovigen zijn en God beminnen, al zetten zij geen stap in de kerk of
belijden zij niet hun geloof. Gód gelooft in hen!
Deze ‘levensreligiositeit’ komt (nog steeds) voort uit de bronning van
de oude onverwoestbare spiritualiteit van monniken en monialen. De
Kartuizers zíjn.
Het is een eenvoudige en tegelijk verbazingwekkende bevinding, te beseffen dat de Kartuizers nog in ons midden zijn - en dat niet alleen in de
eeuwigheid maar midden in de tijd. Zij blijven God zoeken en zijn de
Kartuizers en Kartuizerinnen in het nu, gehuwd of ongehuwd, alleen of
samen, vervuld van dezelfde geest. Wat dat betreft hoeven de Kartuizers
niet terug te keren naar Nederland. Maar hoe welkom zijn zij!
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Refugie
Door de beemden trokken zij,
vluchtend voor de achtervolgers uit
de Dommel over, de gracht over
en toen werd de ophaalbrug gehesen.
De duisternis kon de witte lichte
monniken niet langer verdragen.
Angstig kropen zij bij elkaar en
vierden meteen na de Metten de Mis.
En toen duurde het weer eeuwen
voordat daar opnieuw een kartuizer
het Brood brak en de Kelk hief en zei:
dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed.
Zijn ouders knielden bij hem neer,
met hem schuilend in zijn toevluchtsoord,
voordat hij alle lijden teboven
weerkeerde in de Certosa di Calci.
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Terugkeer
De vraag naar de betekenis van de terugkeer
van de Kartuizers in Nederland, wordt weinig
gesteld en nog minder beantwoord.
Is dat omdat er zovéél redenen zijn aan te
geven of omdat de eigenlijke reden moeilijk
te verwoorden is? Toch is dit wezenlijk.
Waarom wordt in een land, waar alle beschouwende kloosterorden rijkelijk vertegenwoordigd
zijn, nog behoefte gevoeld aan een kloosterorde uit het verre verleden, een orde die zich
niet eens een op de gemeenschap gericht doel
stelt? Welk nut heeft dit dan?
Ligt het antwoord misschien toch bij de samenleving? Vertegenwoordigen zij misschien iets
waar niet alleen in de religieuze maar ook in
de seculiere wereld een diepe behoefte naar
wordt gevoeld - juist in deze tijd, in de maatschappelijke werkelijkheid van nu?
Het antwoord op deze vraagstelling wordt nu
niet op voorhand gegeven. Door dit boek heen
zal het antwoord geleidelijk worden aangetoond.
Blijken zal dat het kenmerkende van de Kartuizerorde de moderne mens raakt.
Het kenmerk dat zij ‘kluizenaars’ zijn.
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De omgekeerde wereld
Om het leven van mensen die leven
als Kartuizers ‘buiten de muren’
te vergelijken met het gelijkend
Kartuizerleven ‘binnen de muren’,
wordt natuurlijk het ordeleven
van deze monniken en monialen
als uitgangspunt genomen.
Zij leven de volle werkelijkheid.
Maar wanneer het omgekeerde
vertrekpunt wordt gekozen van
de vergelijking, kunnen heel
eigen belangrijke inzichten aan
het licht komen die voor het
monastieke leven belangrijk zijn.
Met voldoende voorkennis van het
Kartuizerleven, gaan wij deze weg.
Zo komen we dan tegen: de uiterst
noodzakelijke verbinding met de
natuur, de cultivering van het
zinnelijk leven als grondslag
van religieuze overgave en vervulling.
Daardoor wordt niet alleen de kleur
maar ook de innerlijke ervaring
van het monastieke leven bepaald.
Zo zou dus ook een Kartuizer
‘binnen de muren’ in de zomer
zijn pij eens uit kunnen doen
om heerlijk te zonnen in zijn tuin,
waar niemand hem ziet en alleen
de spelende strelende ogen van
God over zijn lichaam gaan en hem
terugbrengen bij zijn volle zelf.
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Kartuizerroeping
Onbedoeld en ongevraagd draagt het Kartuizerleven
een levensboodschap met zich mee in een betekenis
die uitzonderlijk is. Dat is al zo vanaf het begin.
Dit heeft te maken met het feit dat Kartuizers
kluizenaars zijn. Daarmee treden zij uit het gangbare. Hoe ziet zo’n leven er dan uit?
Maar die boodschap! Wie in het ‘normale’ gewone
leven zit daar nu op te wachten? Dit wijkt gewoon af.
Is Kartuizer zijn dan een roeping?
Toch klinkt er een roep vanuit de stilte. En mensen die dichterbij komen voelen, dat er een beroep
op hen wordt gedaan.
Meer dan wellicht in andere tijden heeft het Kartuizerleven iets te zeggen op het gebied van samenlevingsvormen, relatieleven, persoonlijk leven.
Juist in een tijd dat de vaste relaties, de traditionele vormen van leven op de helling staan.
Velen zijn alleenstaand en alleengaand, kiezen er
voor ‘single’ te zijn, beleven een gedeeltelijke
of gedeeltelijk een relatie, mensen scheiden en
gaan daarna niet door als gescheiden man of gescheiden vrouw maar als vrije man en vrije vrouw.
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In verband hiermee zijn drie aspecten van het Kartuizerleven belangrijk. Vooreerst de leefvorm:
alleenwonend - niet uit nood maar op grond van keuze. Vervolgens de levenswijze: zelfstandig levend
en wonend en toch met een gemeenschap verbonden en
daar deel van uitmakend.
Tenslotte: de ideële, religieuze keuze die er aan
ten grondslag ligt, waarin zelfs het levensdoel is
gelegen - een gemeenschappeIijk doel hetgeen het
persoonlijk doel overstijgt en draagt.
Deze drie elementen maken het Kartuizerleven.
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HEIMWEE
NAAR
TOEKOMST

Het wonder van een monnik is
dat hij geheel teruggebracht
wordt naar de aarde en
daardoor
de hemel boven zich weet.
Hij is op aarde zoals in de hemel
en dat is de hele werkelijkheid
van God.
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Het stilleven
De bezigheden van
een Kartuizermonnik
zijn niet meer dan
de omkleding van
zijn zijn, het habijt
om zijn lichaam.
Daarbinnen, in de diepte
van zijn zelfbewustzijn
speelt zich zijn
zieleleven af en ervaart
hij zijn bestaansvreugde
met God alleen.
Een enkel psalmvers
klinkt als een mantra
door hem heen
als hij de geur
van de Oleander
diep inademt.
Geen grote daden
buiten zich, geen
doelen buitenwaarts,
enkel het simpele
verliefde leven met
een stille Beminde.

38

39

Werkers van het elfde uur
Diep klinkt de kloosterklok in het dal.
Alleen de monniken staan op uit hun
halve slaap voor de nachtelijke Metten.
Hun psalmzang stijgt tot boven de bergen.
In alle vroegte staan zij weer op.
Dan kraait de haan en begint het
kakelen van de hennen. Het steenuiltje
zit op een paaltje zijn dutje te doen.
Er komt beweging in de Valle graziosa.
Mensen begroeten de milde morgen van
Toscane en iemand vangt aan te zingen.
Stil gaan de Kartuizers naar hun morgenmis.
Het heilige weerbarstige leven breekt los.
Stil gaan de Kartuizers aan het werk.
Zij zijn de geestelijke arbeiders die de wereld
in evenwicht houden en optillen naar God.
Monniken moeten in zichzelf de (schijnbare)
tegenstrijdigheid hebben uiterst aktief
en ondernemend te zijn om iedere dag opnieuw
in te treden in de regelmaat van gebed.
Zij mogen schouwen wat anderen niet zien,
ontvangen wat anderen niet missen, maar
dat zij er zijn om voor God alleen
te leven, dat weet iedereen. Goddank.
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Natuurmystiek
Er is een natuurlijke levenswijze waarin het leven wordt geleefd zoaIs het komt. Deze primitiviteit, deze oorspronkelijkheid is gekenmerkt door eenvoud en soberheid hetgeen niet samenvalt met gemakkelijkheid en zuinigheid. Beiden berusten op keuze en levensstijl.
De voortekenen -en meer dan dat- zijn te zien van een omslag in de
wijze van leven in een moderne samenleving. Jongeren en ouderen
kiezen voor een andere weg. Dit is niet steeds uit vrije keuze of innerlijke overtuiging - daar gaan andere ervaringen aan vooraf. Wat
voortkomt uit een eerdere (mogelijk negatieve) ervaring is niet minder waardevol dan wat voortkomt uit een eerdere (mogelijk positieve) ervaring. Deze waarde staat op zich.Toch is het goed het volgende
te plaatsen tegen de achtergrond van het voorgaande. Dat verklaart
veel.
Er zal geen massale uittocht komen uit de stenen steden.Toch zullen er mensen zijn die terug willen naar de natuur, de wijdsheid, het
groen en de stilte. Een mobieltje is dan misschien nog de enige draadloze verbinding met het verleden... Maar de vlucht uit de ene werkelijkheid is nog niet de verwerving van de nieuwe werkelijkheid.
En wie verwend is door (te) veel, is niet meteen gewend aan weinig.
Onthaasting is ook een lichamelijk proces.

De dieptelaag van ervaring bij monniken en monialen is: dat dit de
wijze van omgaan met God is die stamt uit de Genesis-geschiedenis
van de mensheid toen God wandelde door de tuin en de mens schiep
als zijn gelijke.
Het blijkt reeds en het is ook voor de toekomst voorspelbaar, dat dit
een nieuwe weg wordt tot het beleven van een natuurlijke religiositeit. Deze zal vanzelfsprekend diep verankerd liggen in de christelijke spiritualiteit, want wie meer dan Jezus zelf leefde dit menselijk
ideaal. Van deze Jezus-spiritualiteit leven monniken en monialen.

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Kluizenaars

Dat de hemel zich zal gaan ontplooien in de aarde, dat het materiële
zal worden bezield door het spirituele zal de toekomst van de mensheid betoveren. Eerst zal het hongeren en dorsten naar een nieuwe
werkelijkheid in de diepte en de breedte mensen en samenlevingen
moeten intrigeren. De droom en het verlangen zijn er reeds.

Ergens wonen zomaar kleine groepen monniken en monialen aan de
rand van de samenleving waar de stilte begint of diep in de eenzaamheid. Hun keuze was geen vlucht uit een andere werkelijkheid - een
oorzaak van buitenaf - maar kwam voort uit een - vrije - keuze van
binnenuit.

Dat temidden van de maalstroom van de tijd de Kartuizers weer
vaste voet krijgen in Nederland, zal berusten op twee van elkaar verschillende en tegelijk op elkaar lijkende processen: de ‘wereld’ zal
zich naar binnen moeten keren - het ‘klooster’ zal zich naar buiten
moeten keren. Wat dit betekent, is best ingewikkeld.

Dan is het goed te kunnen ontdekken waar die nieuwe Ievenswijze
ten diepste in bestaat. Bijvoorbeeld door voorbeelden te zien.
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Waar zij naar gekeken hebben zijn de voorbeelden van hetzelfde uit
het verleden: de monniken en monialen van eeuwen voor hen. Een
grondwaarde in het monastieke leven is de matiging van het bezit.
Dit geeft behalve ruimte aan de geest ook ruimte van tijd. Dit hebben
monniken altijd geweten. Tegelijk ontstond daardoor creativiteit in
het scheppen van schoonheid en het diepere verstaan van de natuurlijke schoonheid van mensen en dingen om hen heen. Velen schiepen
ook een geestelijke werkelijkheid - in taal muziek zang.
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De moderne samenleving hoeft zich niet af te keren van materialiteit, welvaart en bezit. Wat zij wel zal moeten is: de innerlijke betekenis van het zijn en hebben gaan (her-) vinden. Het zal moeten
gaan om ‘zinvinding’ in plaats van ‘zingeving’. Het hervinden van
de ziel, het wezen, de kern van menselijk bestaan zal een ontdekkingsreis zijn, waarbij de weg er naar toe de ene na de andere ontdekking zal teweegbrengen. Onderwegzijn is al aankomst. Doordat
inzichten en ervaringen zich gaan verleggen, zal de materiële werkelijkheid gerelativeerd worden (wat betekent: in de juiste relatie
komen met het geheel van het bestaan). Tegelijk en mede ten gevolge daarvan zal de aantrekking van het innerlijke en wezenlijke
toenemen en soms zelfs in de plaats treden van wat eerst weerhield.
De Minne zal de liefde binnengaan. God zal gaan oplichten in het
nieuw ervaren. Mensen zullen zich in elkaar herkennen en zich verenigen. Nieuwe kleine en grotere geestelijke gemeenschappen zullen met elkaar de nieuwe werkelijkheid gaan delen. En dan vindt er
herkenning plaats.
Want door dat nieuwe landschap heen zullen er heel directe en herkenbare vindplaatsen zijn van hetzelfde élan: kleine leefgroepen,
grotere religieuze gemeenschappen die zich niet alleen met de wereld hebben verzoend maar er ook van zijn gaan houden. Daar is
onthechting veranderd in hechting, onthouding in overgave en daar
wordt de God van het leven gevonden en bemind.
Daar zijn dan van die kleine Kartuizerkernen, leefgroepen van mannen en vrouwen; maar ook de wijdere vertakkingen van Kartuizers
en Kartuizerinnen zullen er zijn, zoals in oudere tijden de Begijnen
en Buitenmonniken in stad en land. Maar altijd zullen zij herkenbaar zijn in hun onveranderde monastieke leefvorm en doelstelling
‘alleen voor God te leven’.
Zo wordt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gegrondvest.
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Natuurcultuur
Al bijna duizend jaar zijn er Kartuizers: alleenwonende samenlevende monniken die terugkeerden naar de natuur. Zij woonden in het
boerenland of in een dal tussen de bergen waar de natuur hen omsloot. Daar woonden ook de vogels en de dieren. Daar stroomden de
beekjes en vingen zij de vissen waar zij van leefden, zoals in de Dommel in Brabant. Zo vegetarisch waren zij steeds.
Wat in de vijftiger jaren nog regel en norm was, is inmiddels wellicht
op punten veranderd. Hoofdzaken zijn gebleven, het wezenlijke is
onveranderd. Veel echter wat bijkomstig lijkt, behoort bij het wezenlijke: dat wat het Kartuizerleven maakt tot wat het is. De leus, dat de
Kartuizerorde nooit hervormd is, omdat zij nooit vervormd is, blijft.
Dat Kartuizers, wanneer zij elkaar passeren, elkaar begroeten zonder
iets te zeggen, is veelzeggend. Ook een vriendelijke buiging kan innemend zijn. Vervolgens: ‘de kleren maken de man’ is hier ook niet
van toepassing. Gewoon iedere dag hetzelfde en iedereen hetzelfde,
zoals overigens in alle kloosters in vroegere tijden. Als de pij zo ongeveer versleten is en stukgewassen, komt er wel een nieuwe uit de
linnenkamer. De vanzelfsprekende en vertrouwde uniformiteit van
kleding kon tot geen enkele concurrentie leiden. Sandalen en slippers
vormden hun schoeisel. Kousen of sokken waren niet in zwang. Men
kon volstaan met ‘windsels’ om de benen. Primitief? Best zindelijk.
Kartuizers lopen niet bij elkaar binnen en bezoeken elkaar niet. Moet
er iets gezegd worden, dan kan dat aan de deur of er gaat een briefje
onder de deur door. De stilte om hen heen is het gevolg van weinig
spreken. Geen praatjes telkens met elkaar. De wekelijkse wandeling
de bergen in biedt genoeg om bij te praten en uit te wisselen. Zelfs
wanneer de maaltijd aan de kluis wordt thuisbezorgd, is er geen contact. Het doorgeefluikje naast de deur doet zijn dienst. En dan is er
een maaltijd in stilte, zoals alles in de kluis gebeurt in stilte.
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Alleen op zondag is de maaltijd gezamenlijk in de refter. Ook daar
praten zij niet met elkaar en is het, behoudens een korte geestelijke
(voor-) lezing, volledig stil. Hier en daar is even een tik tegen een
bord te horen, wanneer er een ‘groen’ ei gegeten gaat worden, zoals in de Certosa di Calci gebeurde. Gratieus en in stijl werd het ei
dan leeggeslurpt. Dagelijks werd er naar goed Italiaans gebruik een
half-liters flesje landwijn bij gedronken - en niet alleen om reden van
gezondheid. Van de vruchten uit hun eigen tuin, een perzik of een
mandarijn, aten zij alleen bij de maaltijd - want zij wilden niet van die
snoepers zijn die heel de dag wat moeten eten. Waarom deze stilte?
Zij willen eten ‘ter ere Gods’. Wat betekent dat? Zij eten aandachtig,
rustig, wetend en proevend wat zij eten. Het lekkere dat zij zo genieten, is de lof van God die de Gever is van alles wat de mens eet
en drinkt. Zo kan een monnik er zelfs bij stilstaan ‘hoe graan groeit’
‘wat een ei is’ ‘wat een vis is’. Ja, eten is hoge kunst, die alleen in beschouwing en reflectie kan worden beoefend. Hoe anders is het wanneer tijdens het eten aan één stuk wordt gepraat en men bijna niet
meer weet, wat men eet en hoe het smaakt. Eten is dan opeten. Voor
een Kartuizer is een maaltijd een viering.
Kartuizers beoefenen geen boetvaardigheid of offervaardigheid als
doel op zich. Hun soberheid van leven, het zich ontzeggen van ‘genoegens’ is echter meer dan ‘middel’ om tot ‘heiligheid’ te komen.
Het ijzeren bed met een matras van maisstro, waarvan je de noesten
bleef voelen, onderstreepte wel de hele levensstijl. In allerlei andere
opzichten zijn zelfs andere contemplatieve kloosterorden radicaler
en ascetischer dan de Kartuizerorde. Met name zijn de Trappisten
van oudsher meer austèr en gestreng. Nu echter -uiteindelijk- lijken
zij toch de overgang te maken naar een positieve aanpassing aan verworvenheden van deze tijd die het monastiek ideaal niet in de weg
staan, mogelijk zelfs dienen.
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Het lijkt er op dat de Kartuizers zich aan hun grondkeuzen houden
en zeIfs in de brede zin leven ‘Soli Deo’ met weglating van wat daar
tussen zou kunnen komen. Geen muziekapparatuur in de kluis, geen
mobieltje met telefoon, geen digitale mogelijkheden met een computer. Als zij dat volhouden zal dat de ontzettend ingrijpende ascese
zijn die de ascese van eeuwen tevoren verre overtreft. En toch zal het
moeten. Toch alles of niets - alhoewel er natuurlijk een ‘centrale’ moet
zijn waardoor de ‘wereld’ binnen kan komen en de uitgang naar de
‘wereld’ er is - maar dat bepaalt het leven niet. Het is de vraag of
in de toekomst met nieuwe jonge Kartuizermonniken en Kartuizermonialen deze verbindingen met de (ook diepere) werkelijkheid niet
even vanzelfsprekend zullen zijn, bijv. als de boekdrukkunst die ook
niet tegen te houden was in de kloosters.
Toch zal een intreden in een beschouwend leven als het Kartuizerleven voor komende generaties niet moeilijker zijn dan in eerdere
tijden. Het zal ‘anders’ moeilijk zijn. Betekende het in het verleden
‘huis en haard verlaten en levensIang afzien van een levensrelatie’,
in de toekomst zal dit niet meer tot de grondvoorwaarden behoren.
Misschien zelfs niet eens het prijsgeven van de vrijheid. Maar het
prijsgeven van zichzelf blijft. God alleen blijft over.
Voor de mens, komend uit een wereld van massaliteit en menigte,
van prestatie en efficiëntie, wereldruimte en oorverdovend lawaai
zal een uittreden uit die werkelijkheid niet meteen in staat stellen
de (diepte-) beleving van een nieuwe werkelijkheid te verwerven.
Maar wie intreedt zal eigenlijk al ingetreden moeten zijn voordat hij
intreedt. En vervolgens: het zuiveringsproces, dat de nieuwe monniken en monialen zullen ondergaan, zal mogen zijn een naderen van
het Licht. Het meest mooie hiervan is ‘groei’: het wordingsproces in
een nieuwe liefde. ‘Bloei’ is mooi, maar ‘groei’ is prachtig en elke dag
nieuw. Gód is en groeit!
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Natuurlijk
Sprekende over de natuur gaat het niet primair over het natuurlijke
‘groen’ dat de mens omgeeft, maar om de hele natuur waarvan de
mens deel en deelgenoot is. Zelfs gaat het bij natuur over ‘natuurlijkheid’: het scheppingsgebeuren dat op natuurlijkheid is gebaseerd. Dit
betekent voor de mens: leven volgens de natuur en dus ook volgens
de eigen natuur. Wat dat in zijn algemeenheid betekent is eenvoudig
te onderkennen en te ervaren, maar wat dat inhoudt voor de diepere
zijnslijnen van het bestaan, m.n. de maatschappelijke en geestelijke
uitingen van de mens, is veel gedifferentiëerder dan op het eerste
oog lijkt. Veel daarvan zal nog ontdekt moeten worden. Wat betekent
bijvoorbeeld: natuurlijk Godsgeloof?

Natuurlijkheid
Het is de bestaanswijze volgens de natuur, zo als de natuur is, eenvoudig en aards als de natuur is.
Het is daarom zo belangrijk natuurlijk te leven, te denken en te handelen omdat dit de levenswijze van de mens bepaalt.
Natuurlijk is echt en niet kunstmatig, spontaan en vanzelfsprekend.
Van iemand, die natuurlijk is, wordt niemand zenuwachtig. Echt is
rust.
Wie natuurlijk is, bekommert zich niet om zijn identiteit of status, stijl
of uitstraling. Het betekent zelfbezit, zoals de natuur in het bezit is
van zichzelf.
Uitgaan van natuurlijkheid houdt in de eigenheid van karakter en
temperament volgen, zonder daar eerst over na te denken.
Wie heel natuurlijk gelooft, verbergt zijn geloof niet. Hij slaat een
kruis op het voetbalveld, voor de wedstrijd of na een doelpunt.
Juist als natuurlijke mens kan met God omgegaan worden zoals met
alles wat tot de natuur behoort: GodNatuur.
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Dierenleven
Wie zich zo diep
met de natuur
verenigt dat hij
leeft volgens de natuur
en de natuur in hem is,
zal geen planten vertreden
geen ‘onkruid’ verdelgen
geen ‘nuttige’ insecten doden
maar nabij zijn aan alle
dieren, groot en klein.
Zij zijn evenals mensen
bezielde wezens, begaafd met
een eigen zijnsbewustzijn,
waaruit een natuurlijk
Godsbewustzijn voortkomt.
Zo lijken zij op mensen.
Samen leven zij van de vruchten
der aarde en het groene gewas.
En zo kan de begroeiing van
de aarde in God opgaan.
Zo zullen de stille kluizenaars
van het platte land met grote
voorzichtigheid door de natuur
heengaan, dieren aanraken,
vogels begroeten, glimlachen
naar bloemen - en die zuivere
natuur in hen zal zich vanzelf
omzetten in aanschouwing van
God, in altijddurende aanbidding
wetende dat God hen aanziet.

Natuurmonniken
En de monniken zullen
met alle milieu-werkers
natuurvrienden en
dierenbeschermers
naar dieren omzien
als naar mensen,
als liefdewezens van God
die leven tussen heil
en onheil en smeken om
de liefde van de mens.
En de monialen zullen
vlinders en libellen strelen
jonge boompjes planten en
Gods zegen over hen vragen.
Zij weten weer van
kruiden en gewassen.
Zij voelen de ziel
in planten en grassen
en zij eren en loven God
in wat groeit en bloeit.

De ogen
van allen zijn hoopvol op U gericht, Heer,
en gij geeft hen voedsel op zijn tijd.
Gij opent uw hand en vervult het ganse
dierenrijk met zegen.
52

53

54

55

DE
OVERKOMST

Millennium
Thuis komend in het
magische jaar 2084
wordt dit het
Moederhuis van de
Nederlandse Kartuizers
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Gratis
Een nieuwe Kartuizerstichting
in Nederland hoeft bijna
niets te kosten. Alleen
de muren en daken van de cellen
en de overkapping van het claustrum
zullen nieuwbouw moeten zijn.
In één week tijd kunnen de cellen
worden gemeubileerd met wat
in de welvaartmaatschappij
overtollig is of wordt weggeworpen.
Het enige wat nodig is, is:
een mooi en goed oud klooster.
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Gratuiteit
Het heilsgebeuren dat wij nu
meemaken of ondergaan, is:
dat de authentieke spiritualiteit
van het Kartuizerleven,
uit nood en neergang geboren,
tot leven kan komen gewassen en verankerd in
de nieuwe wereld en werkelijkheid
van bevrijde menselijkheid:
mensen vrije wezens die
uit pure liefde God gaan zoeken
om God die liefde is.
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Gratia
De prior van de nieuwe
Nederlandse Kartuize zal zijn:
een zoon van gebed.
De monniken van nu zullen
moeten zwangeren van heiligheid.
Zíj moeten hem baren.
Zo zal God de Geest zenden
over hun maagdelijkheid.
Zo kan een Zoon van God
geboren worden, die een nieuwe
Kartuizerwerkelijkheid
deze eeuw kan binnenleiden.
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Thuiskomst
Was er halverwege
de twintigste eeuw
een prior geweest
die van de terugkeer
van de Kartuizers
naar Nederland niet
een ‘hobby’ had gemaakt
maar als een heilige
roeping waar hij
nederig en klein van werd
zodat hij al zijn tijd
had besteed aan het
intermenselijk gebeuren
binnen de communiteit:
gelijke monniken
en gelijke kappen
die zich voorbereidden
op de thuistocht naar
Nederland, naamloos
alleen in naam van God
dan zouden zij in wie
‘Neerlands bloed’ ging
stromen zich halverwege
de twintigste eeuw
al verenigd hebben
en zou het getal van
geroepenen overvloedig
zijn geworden, samen
biddend zingend werkend
zomaar ergens in Nederland.
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Zoals weleer
Al een halve eeuw
zouden de Kartuizers
terug zijn geweest
in Nederland
als zij in de geest van
Bruno en zijn gezellen
nadat zij het besluit
samen hadden genomen
de woestijn van leegte
binnen te gaan
meteen met lege handen
op pad waren gegaan
hun intrek genomen
hadden in een leegstaand
kloostertje of ergens
in een afgelegen boerderij
vol ondernemerslust en
vol offerbereidheid
en juist vrede hadden
gehad met het allerminste.
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Dan zal er vrede zijn
Wanneer er alleen maar
gelijke monniken zijn,
medebroeders medezusters,
die allemaal evenveel tijd
hebben om te mediteren en
contempleren en studeren,
om te bidden en te zingen.
Wanneer allen met elkaar
werken in de stallen en
zorg hebben voor de dieren,
in de moestuin en op de akker,
waardoor ze allen leven van
het werk van hun handen en de
vruchten van elkaars geest plukken.
Wanneer alle onderscheid
en verschil is weggesmolten
in de dienst aan elkaar,
waardoor zij één van lichaam
en één van geest geworden zijn,
zal de Geest van liefde hen
overkomen en het Al verbinden.
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Levensmonniken
Het is te danken aan de
voorzienende voorzorgende
liefde van de heilige
heiligende Geest van God
dat de Kartuizers niet in
het midden van de vorige
eeuw naar Nederland zijn
teruggekeerd, want dan
was dat een traditionele
stichting geworden.
Er bestonden geen ideeën
over een typisch nederlandse
kartuizerspiritualiteit.
Zelfs zou dit geen open
werkelijkheid geworden zijn
naar de toekomstgestalte
van het beschouwend leven.
En dan zou de groei ziin
uitgebleven en de deur
naar de toekomst gesloten.
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Een profetie is een antwoord
op de toekomst.
Een profetie in je meedragen
is een vorm van voorverwerkelijking.
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Kartuizers terug in Nederland

Toen Bruno van Keulen met zes gezellen de eenzaamheid introk en zich
vestigde in de woeste vallei van Chartreuse, betekende dit het begin van
de orde van Kartuizers. Dat was in 1084. De eerste nederzetting in Nederland dateert van 1336. Na een ongeveer 450 jaar durende aanwezigheid van de Kartuizers in Nederland werd in 1783 het laatste Kartuizerklooster opgeheven. Zouden zij nog ooit terugkeren?
In 1946 werd daartoe een initiatief genomen. De Stichting ‘Dionysius
de Kartuizer’ stelde zich ten doel dit te realiseren. Maar na 25 jaar - in
1971- werd de Stichting weer ontbonden. De Kartuizers zouden niet terugkeren naar Nederland. De droom bleef echter, het verlangen leefde
voort. Wanneer zou het gebeuren?
In 2009 werd dat geweten: in 2084 - bij het 1000 jarig bestaan van de
Kartuizerorde. Nu in de herfst van 2084 zijn zij weer neergestreken in
de Lage Landen, in het Brabantse NieuwKuyk. Het was op 6 oktober,
de feestdag van Sint Bruno. Tegen de avond kwamen zij aan. Samen
zongen zij de Vespers. Zij waren weer thuis. Er was geen ruchtbaarheid
aan gegeven - zij kwamen in alle stilte zoals hun hele leven is. De pers
ontbrak - geen notabelen of kerkelijke autoriteiten waren genodigd zelfs de familieleden waren niet aanwezig. Alleen de Generale Prior was
meegekomen.
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Het besluit
Een geschiedenis van 75 jaar ging hier aan vooraf.
In 2009 vernam de Generale Prior van de Grande Chartreuse, Marcellinus Teeuwes, dat het Cisterciënserklooster ‘Mariënkroon’ in NieuwKuyk zou worden gesloten. De laatste Cisterciënser was Pater Jacobus
Schuurmans, een vriend en studiegenoot van Marcellinus in de tijd dat
hij zelf, voordat hij de overstap maakte naar de Kartuizers, Cisterciënsernovice was in NieuwKuyk. Zij overlegden. En toen gebeurde het: Marcellinus nam een optie op Mariënkroon om deze oude abdij tezijnertijd
te betrekken als de nieuwe vestiging van de Kartuizers in Nederland.
Waar in Nederland zoveel kloosters, moederhuizen, abdijen opgeheven
worden en leeg komen staan,wachtend op herbestemming, zal het voor
de Kartuizers nooit meer nodig zijn een nieuw klooster te bouwen - dat
wist hij zeker. Hij wist ook dat dat nog heel lang kon duren. Toch werd
deze overeenkomst aangegaan: alle tussenbestemmingen zouden juridisch slechts een tijdelijk karakter hebben - op het moment dat de Cisterciënsers de Abdij weer nodig zouden hebben voor het realiseren van een
eigen doelstelling, zouden alle contracten aflopen. Die eigen doelstelling
nu zou zijn: de Kartuizers terug naar Nederland. De optie werd vastgelegd - nu was het afwachten - of beginnen aan de voorbereidingen. Wij
weten nu dat deze 75 jaren hebben geduurd.
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Overgang
In 2080 werd het besluit genomen om in het ‘millenniumjaar 2084’ Mariënkroon te betrekken, daarbij ‘aansluitend op de profetie in de Apocalyps van Johannes (20, 6)’: zij zullen priesters zijn van God en van
Christus, en met Hem voorgaan duizend jaar lang.
Twee monniken werden vooruitgezonden: Dionysius zou de prior worden en Joseph de procurator. Joseph was vooraf aan zijn intrede bij de
Kartuizers Trappist van Koningshoeven geweest. Het feit dat hij daar
toen al voorbestemd was, om de bedrijfsleider te worden, was van invloed geweest op zijn overgang naar de Kartuizers. Hij wiIde niet opnieuw een grote boer worden, maar de diepte in van de beschouwing.
Nu keerde hij er weer.
Gedurende die vier jaar van voorbereiding maakten zij deel uit van deze
Trappisten-communiteit: zij woonden er - zij baden er, maar zij werkten
iedere dag op Mariënkroon. Daar moest van een Cisterciënserklooster
een Kartuizerklooster worden gemaakt.
Dat betekende: verbouwen en aanbouwen. Achter het hoofdgebouw
van de Abdij verscheen het claustrum met de lange pandgangen, allemaal gebouwd in dezelfde stijl als Mariënkroon al eeuwen kenmerkte
- zij het dat hier en daar kleine Kartuizer-accenten werden gelegd. De
kluizen en tuintjes groepeerden zich hieromheen. Het tuin- en achtergebied was uitgebreid
genoeg om binnen een ruime ommuring het terrein voor interne ontspanning en verpozing af te
bakenen. De omliggende gronden van de Abdij
waren voldoende toereikend voor intensieve
groente- en fruitteelt. De ligging in het rustige,
weinig bebouwde gebied -agrarisch en bosrijk
tegelijk- en de voldoende afstand van het groot
verkeer waarborgden de grote stilte.
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Terugkeer
Intussen bereidden de Kartuizers, die verspreid over diverse buitenlandse kloosters ervoor gekozen hadden naar Nederland terug te keren,
zich mentaal op de overtocht voor. Er was niet, zoals in 1946, een voorlopige Nederlandse communiteit gevormd; het zou een frisse start moeten worden van mensen die bereid waren, met voorbijzien aan zichzelf,
een leefgemeenschap, levensgemeenschap met elkaar aan te gaan opdat
het Kartuizerleven opnieuw op vaderlandse bodem zou kunnen wortelen en gedijen. Daarin zou hun ‘Soli Deo’ primair bestaan.
Nu, in dit jaar van het 1000 jarig bestaan van de Kartuizerorde, zijn
zij gekomen: klaar om een nieuw millennium te kunnen voortbestaan.
Dat zal mogelijk zijn, want deze monastieke gemeenschap is de weerspiegeling geworden van wat er zich maatschappelijk en kerkelijk heeft
ontwikkeld. Vrouwen zijn nu in volledige gelijkwaardigheid priester;
er zijn vrouwelijke bisschoppen en in de toekomst zal een vrouw Paus
zijn. Naast ongehuwde zijn er evenveel gehuwde priesters. Gemengde
kloosters zie je in alle landen. Maar zijn er ook gehuwde monniken:
echtparen die samen alleen voor God leven en daarbij afzien van een
gezin?
Ervaring en inzicht hebben levensbeschouwingen in de 21e eeuw ingrijpend veranderd. De ménswording van God zette zich voort. Het
bewustzijn en de feitelijke ervaring van een nieuwe heelheid van leven
en religie - waar mannelijkheid en vrouwelijkheid
natuurlijk ineenvloeien - werd het antwoord op
veel discussies over de wenselijkheid en bestaanbaarheid van het gemengde kloosterleven. Waar
mannelijke en vrouwelijke energieën en inspiraties
samenvloeiden, werd het leven heel en heilig, werd
het ervaren van God een natuurlijk gebeuren, werd
geestelijk leven gezond en vreugdevol. Optimale
menselijkheid leidt tot mystiek; dit werd de nieuwe
spiritualiteit.
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Omkeer
Niemand kijkt er nu dus van op, dat ook het Kartuizerleven een gemengd karakter heeft gekregen. Want wie zijn zij?
De prior is een man, maar de vicaris een vrouw. Er is een gehuwd paar
bij, ook een vrienden- en een vriendinnenpaar. Verder behoren tot de
gemeenschap drie alleengaande vrouwen en zeven alleengaande mannen. Interessant is het dat met deze verscheidenheid bij de bouw van de
kluizen rekening is gehouden. Overigens komt in de kleding een grote
uniformiteit tot uiting; de aloude witte pij met de zijbanden trotseert de
eeuwen. Wel loopt ieder met het eigen eenvoudige kapsel rond, terwijl
het schoeisel de mannelijke en vrouwelijke versie is van hetzelfde.

Inkeer
Het grote zwijgen, de diepe stilte zijn ingetreden. Niets nieuws meer na
die eerste Vespers. Gewoon meteen gaan slapen, wakker worden midden in de nacht voor Metten en Lauden, weer gaan slapen om elkaar in
de morgen te ontmoeten voor de Conventmis. Nu begint het pas. Het
eerste moment van de vervulling van de profetie van 2009 is ingegaan.
Moge de rijping van 75 jaar voldoende zijn om een nieuw millennium
voor God alleen te leven.
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Een ware profetie wortelt in de werkelijkheid.
Daar liggen de kiemen van weten.
In de volheid van aards leven ligt de openbaring
van wat hemels leven zal zijn.
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De novice
In dezelfde verpakking
waar het Calci-album
de weg vond naar
de Grande Chartreuse
was een wilde kastanje
meegegeven die was
opgeraapt onder een oude
kastanjeboom van Mariënkroon.
De bedoeling was dat die
al zou worden voorgeplant
en opgekweekt om in 2084
als boom te worden teruggeplant.
Maar zal hij wel in
goede aarde zijn gevallen?
Dit was meer dan een grap.
Het was een stamboom ...
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Stil overleg

Generale staat

Het zal geweest zijn dat, toen Marcellin, de Generale Prior
van de Kartuizers, de profetie ontving gedacht heeft: wat
moet ik hiermee - moet ik hier waarde aan hechten - hierin geloven - hier werk van maken?
Monniken moeten niet zwevend zijn. Eerder realistisch.
En wat heeft zo’n futuristisch verhaal te betekenen?

Het feit dat u, Marcellin, als Generale Prior een Nederlander
bent, kan historisch van doorslaggevende betekenis zijn. Uitgaande van aantal en leeftijd van hedendaagse Kartuizers,
kunnen we wel vaststellen dat het nog honderden jaren zal
duren voordat er weer een Nederlander Generale Prior zal
(kunnen) zijn. En dat nu zal de terugkeer en aanwezigheid.
van de Kartuizers ten zeerste bepalen. Wie weet Nederland
dan nog te liggen? De terugkeer in Nederland maken wij niet
meer mee. We kunnen wél maken dat het ooit gebeurt. Mag
ik wat aangeven ‘hoe’ (ofschoon u dat beter en feitelijker
weet dan wij)?
Wat Threes en ik gedaan hebben en doen, is ‘ijveren dat de
terugkeer van de Kartuizers naar Nederland hoog op de
agenda van de toekomst blijft staan’. Dat kan (mede) bewerkstelligd worden door (als ‘t mag zijn) onze geschriften, Nederlandse beschouwingen over monastiek/Kartuizerleven.
Het gaat daarbij helemaal niet om ons, (ook posthuum niet),
maar dat deze in de toekomst vindbaar zullen blijven kan
van invloed zijn en een waarde op zich zijn. Dromen mogen
niet vervagen of sterven want zij kunnen ons de toekomst
wijzen.
Straks, in 2084 zal er een andere mensheid zijn. Wellicht zal
dan ook het Kartuizerleven zich ontwikkeld hebben naar een
ander levensgevoel. Religieuze beleving en ervaring zullen
in de toekomst een sensitiever uitgangspunt en uitingsvorm
kennen. Dit zal het religieuze versterken en verdiepen. Als
dit geleefd wordt in de vrije samenleving, zal het ook aankloppen bij de kloosterpoorten.

Het zal geweest zijn na de Vespers, dat hij zich diep boog
over de tekst en de begeleidende brief. Voordat hij er de
nacht mee was in gegaan - zo laat dat zich veronderstellen - knielde hij neer in gebed. Eigenlijk ging hij in gesprek
met Bruno, die verstand had van stichtingen. Dan bad hij
‘Bruno, wilt u uw licht hierover eens laten schijnen? Dit
visioen is onwerkelijker en onwaarschijnlijker dan wat
u voor ogen stond toen u ermee begon. U hoefde alleen
maar te gaan. De weg die u ging, was de richting. Maar ik,
wat moet ik met dit ongrijpbare onhanteerbare toekomstbeeld? Moet ik de toekomst toch in gang gaan zetten en
me overgeven aan eerste pogingen om de Kartuizers terug
naar Nederland te laten gaan, juist in een tijd dat dit om
alle mogelijke redenen ondenkbaar en onuitvoerbaar is?
Bruno, zegt u het eens, vannacht in de ontvankelijkheid
van mijn dromen’?
Maar misschien ging Marcellin gewoon slapen, na zijn
Completen gebeden te hebben, had hij een rustige halve
nacht (gekregen van Bruno) voordat hij naar de nachtelijke Metten ging. Hij had geleerd zaken niet mee naar bed
te nemen die niet urgent of niet van betekenis waren.
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Wij overschatten de waarde hiervan niet; wij willen die
ook niet onderschatten. Het zou kunnen zijn dat de Geest
vaardig is in ons, ook al zijn we dat niet waard(ig). Mag dit
zo zijn omdat datgene wat we schrijven (misschien vóór
de tijd) door ons al beleefd wordt. Omdat wij (hoezeer
wij ook aarzelen dit zo te benoemen) misschien zelf al het
‘Kartuizerleven van de toekomst’ leven? Het is voor ons
al grote werkelijkheid. Omdat wij menen te zien - zij het
vaag en met twijfel omgeven - in welke richting het religieuze leven zich ontwikkelt, zijn wij zo intens bezig met
te trachten dit te verwoorden. En dan kan het niet anders
dan dat dit zich toespitst op het Kartuizerideaal. Vervolgens op het Nederlandse Kartuizerideaal met een Certosa
op eigen bodem. Weet u, dom Joseph, onze Kees inspireert
ons en drijft ons voort. Dat kan hij nu beter dan ooit!
U, Marcellin, als de Nederlandse Generale Prior, juist in
deze tijd neemt hier een sleutelpositie in. U kunt nu toekomst zaaien (even los van de profetie, los ook van Mariënkroon), want als u de religieuzen-kaart van Nederland
bekijkt ziet u sluiting, opheffing, afbraak van vader- en
moederhuizen en kloosters alom. Potentiële Kartuizerkloosters naar keuze, nu en in de toekomst. Het eerst
belangrijke is wel (als we dat mogen zeggen) dat de ‘aandacht’ voor de thuisreis van de Kartuizers naar Nederland
gewaarborgd wordt. Als dan daarbij onze geschriften mogen zijn als een waakvlam, wie weet dat het vuur nog ooit
zal oplaaien!
Wij bidden, dat u de stichter zult zijn van het eerste Kartuizerklooster weer in deze eeuw. Dat is: door de eerste
steen te leggen ‘nu’. Straks bouwen anderen het wel af.
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Archief

Ontvangenis

Mogelijk beschrijven wij nu al (enigszins) de spiritualiteit van de
toekomst. Misschien dat die pas in de verdere toekomst werkelijkheid wordt en wordt verstaan. Wat nu, ook voor Kartuizers,
nog een tegenstrijdige levensstroom (‘stroming’) kan worden geacht, kan later als een belangrijke levensader worden gezien en
gevoeld. Daarom vinden wij het zo van belang, dat wat wij schrijven, beleven en ervaren bereikbaar en vindbaar zal zijn, dus wordt
bewaard. Wij waarderen het zeer, dat u daartoe de mogelijkheid
schept. Dat deed u al door ‘Zwerver Christi’ en ‘Prins Jezus’ Minstreel’ in het Kartuizer-archief op te nemen. Een vraag onzerzijds
is nu: bent u daartoe ook bereid, wanneer wij onze ‘duizendeneendagennachtgedachten’ hebben voltooid. Daarvan vervaardigen
wij slechts vier series: een voor het Documentatiecentrum van de
Katholieke Universiteit van Nijmegen, een voor de Koninklijke
Bibliotheek, een voor jullie Kartuizer-archief en tenslotte ook een
voor ons zelf.
Het eigen motief dat hiervoor zou kunnen gelden is: dat deze teksten (gedichten en gebeden) niet slechts in het algemeen betrekking hebben op religieus leven en religie, maar sterk gedacht zijn
uit en gericht zijn op het monastieke leven, in zonderheid op het
Kartuizerleven. Bij jullie zullen zij zich thuis voelen!

Wanneer een droombeeld of een denkbeeld als de Kartuizer-profetie wordt uitgesproken of aan een ander wordt voorgelegd, zal
er meestal een antwoord of een oordeel volgen. Maar deel je dit
mee aan een Kartuizer en zeg je daarbij, dat je geen antwoord
verwacht en zijn zwijgzaamheid eerbiedigt, zal er geen antwoord
of oordeel volgen. En zo moet dat. Zelfs de mededeling dat en of
en wat voor antwoord er is geweest, zou een mededeling te veel
zijn. Zwijgen hoort bij Kartuizers en bij vrienden van Kartuizers.
Hoe Marcellin dus gedacht mocht hebben over de profetie, maakt
deel uit van het Kartuizerzwijgen. Klaar!

Inmiddels zijn vrijwel alle teksten, brochures, boeken en andere
geschriften online te vinden.
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Wel is het te bedenken dat het goed is, waardig en wijs een profetie als deze een profetie te laten zijn en die verblijft in stilte. Zij
komt uit of niet uit - maar zij bestáát! Daar gaat het om. Slechts
enige aantekeningen, die betrekking hebben op toegezonden materiaaal, voegen wij toe. ‘Wat allereerst opvalt is dat u zo dicht bij
de orde en diens geest bent gebleven ondanks de wending die uw
leven nam’.
‘Wij kunnen deze teksten gerust als Kartuizer-litteratuur betitelen en ze in die hoedanigheid bewaren’.
Vooral de tekst die Dom Joseph Maria uitsprak op de morgen
van zijn eerste H. Mis is van blijvende waarde en ik ben er u bijzonder dankbaar voor dat u die ons gegeven heeft’.
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Verbeelding
‘Wat de ‘profetie’ betreft, die wij je toezonden - we kunnen niet
inschatten wat je bij het lezen ervan dacht of voelde. Dat het ons,
dwars hier doorheen, ernst is met de hoop op terugkeer van de
Kartuizers in Nederland, zul je gewaardeerd hebben. Maar zó concreet! Is dit nog wel realistisch? Ja - als tenminste dat wat ‘idealistisch’ is daar niet recht tegenover staat. Het zou kunnen. Maar of
dit zich zal afspelen op Nieuwkuijkse grond, is maar de vraag. Dat
jullie terugkomen staat echter vast. Geen land kan zonder deze alomvattende liefde met God, geen land kan zonder deze diepte.
Om onze droom (die zich mogelijk wat aanmatigend als een profetie aandient, terwijl wij toch slechts de nederige ontvangers zijn van
deze toekomstbeelden) wat concreter en visueel te maken, gingen wij
op stap met een fototoestel. We keken rond ‘rond Mariënkroon’ en
maakten er een fotoserie van, ter illustratie van de reeds toegezonden
‘profetie’.

Een zekere onzekerheid
Onzekerheid kan de functie hebben,
jezelf te manen tot voorzichtigheid,
grenzen in acht te nemen en op zijn tijd
jezelf en wat je doet te relativeren.
Onzekerheid kan ook leiden tot twijfel
aan jezelf en een sta-in-de-weg zijn
om belangrijke of moeilijke zaken
aan te gaan of er mee door te gaan.
Het midden tussen deze beide bestaat niet.
Dat moet je vinden, ontdekken, leren
door schade en schande, maar zo groei je
en kunnen er grote dingen tot stand komen.
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Communitas
er samen zijn
voor elkaar
schept ieder
de ruimte
voor God
alleen
te zijn
dan ben je
er niet
voor jezelf
maar zijn
anderen er
voor jou en
jij voor hen
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‘Of er ooit een Kartuizerklooster in Nederland zal herrijzen, zullen we waarschijnlijk vanuit de hemelse werkelijkheid gadeslaan.
Mocht dit toch gebeuren in 2084 en wel op Mariënkroon, dan kunt
u nu verder lezen in bijgaande stukken. Deze betreffen de eigendomsoverdracht van de kelk van Pater Gummarus Meijs (helaas
zo veel te jong overleden door een auto-ongeluk) aan het eerste
Kartuizerklooster dat er in Nederland weer zal worden gevestigd.
Nu kunnen wij (met uw goedvinden) natuurlijk deze kelk met uw
familie op bezoek meegeven, maar dat gaat u wel veel te ver, denken wij. Daarvoor in de plaats zullen wij dan in ieder geval zorgen, dat deze kelk (met oorkonde) gereserveerd en bewaard blijft
in een museum, waarvan tezijnertijd melding.
Wat kunnen profetieën ver reiken en dromen ver gaan, zult u wel
denken. Wij ook! Maar als genade spel van God is, zelfs liefdesspel, dan spelen wij graag een beetje mee ...’
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CALICEM SALUTARIS ACCIPAM

7 oktober 2009

De gouden kelk van Pater Gummarus Meijs Ord. Cist. , monnik van
de Cisterciënser-abdij ‘Mariënkroon’ in Nieuwkuyk, was het feestgeschenk dat hij van zijn ouders bij zijn priesterwijding in 1945 ontving.
Een groot en kostbaar geschenk in het jaar van de beëindiging van de
Tweede Wereldoorlog. Voor het Offer van Christus was geen gave te
groot.
Toen de Cisteriënsers steeds meer pastorale taken op zich gingen
nemen (en eigenlijk het strict contemplatieve leven werd losgelaten), werd Pater Gummarus godsdienstleraar op het Cobbenhagen-college in Tilburg. De moderator van deze middelbare school,
Ad Vorstermans (wereldheer) beschikte niet over een kelk voor de
‘School-Misvieringen’. Gummarus bood zijn kelk aan waarvan zij
beurtelings gebruik maakten. Toen Gummarus overleed werd zijn
kelk - als erfgoed van Mariënkroon - aan de Orde aangeboden om
deze terug te ontvangen. De kelk werd echter blijvend ter beschikking gesteld, waarmee hij eigendom werd van de Moderator. Toen
deze overleed in 2009, sprak ik als zijn vriend het ‘O Memoriale’ uit
tijdens de afscheidsviering. Nadien schonk de familie mij deze kelk
ter gedachtenis.
Ik wil nu deze kelk van Mariënkroon opnieuw bestemmen voor Mariënkroon - maar nu opdat hij van een Cisteriënserkelk een Kartuizerkelk zal worden. Eenmaal aangekomen in de Grande Chartreuse,
ontvangen door de Generale Prior Marcellinus Teeuwes, spreek ik de
hoop uit dat hij bewaard zal worden tot het jaar 2084, om dan mee te
gaan naar weer het eerste Kartuizerklooster in Nederland ‘Mariënkroon’ te Nieuwkuyk. Dit is dus een eigendoms-overdracht.
Moge deze kelk na 75 jaar weer voor het eerst gebruikt worden tijdens de eerste Conventmis in 2084 - ter viering van de terugkeer van
de Kartuizers in Nederland - op 7 oktober, het Rozenkransfeest van
Mariënkroon. Als een kroon op het 1000-jarig bestaan van de Kartuizerorde: het millenniumfeest ...

ET NOMEN DOMINI INVOCABO
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Jan Peijnenburg
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Solus Deo
De laatste monnik
in het eeuwenoud.
Cisterciënserklooster
alleen voor God.
Heel de geschiedenis
van de orde hing
als een habijt
om hem heen.
Nog enkel voor hem
had God zorg want
alle anderen waren al
naar God teruggegaan.
Nog weinig schreden
met God die hem steunde.
Dan zou hij moe en
gelukkig hemelvaren.
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BRON
VAN
Een kluizenaar
is niet
op zichzelf

EEUWIGHEID

Hij is
in zichzelf
In zichzelf
is hij
in God
Hij is
bij zichzelf
Hij is
bij God
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Kosmos
Ik vloei door de stroom
van mijn leven
terug naar mijn bron.
Ik hoor de wind
aanwakkeren vanuit
mijn jeugd.
Ik zie de natuur
aan de kim overgaan
in een tempel.
Ik ga bekende wegen
in mijn verbeelding
liep ik ze al.
Ik wacht het licht
van de morgen
in mijn kluis.
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De aarde zingt
Het boeren land zingt
als de wind in de bomen
het wuivende koren
en het ranke riet.
De krekels sjierpen
de zwaluwen gieren
en de nachtegaal droomt
van het morgenlicht.
Achter grachten en muren
zingen monniken zich uit
om de schoonheid van de dag
en de wijding van de nacht.
Zij zijn de nachtegalen
die de Metten zingen
en overdag telkens weer
de lof van God verkondigen.
Weer zullen de landouwen
verstillen in hun psalmzang
wanneer zij weergekeerd zijn
op vaderlandse bodem.
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De nachtwacht
De nachtelijke Metten zijn
de koorzang voor God alleen.
Absolute belangeloosheid en
waardeloosheid lijken zich
te mengen tot een oergeluid
dat alleen de sterren horen.
Er zijn geen toeschouwers,
geen gasten, geen deelnemers.
Het is het nachtelijk onderons
met elkaar en met God, gewoon
moeiteloos pretentieloos als
vroeger in de tuin van Eden.
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Oratio
Stilte valt het meest op
wanneer deze wordt verbroken.
Wat voorafging was dus stilte.
De stem van één is genoeg.
Het nachtofficie in een
sprakeloos stille Certosa
vangt aan met de openingspsalm
94 ‘Venite’: Komt!
Tussen allen samen
staat een van de monniken
even alleen als voorzanger
aan de lezenaar in het midden.
Hij zingt de psalmverzen
een voor een alleen, waarna
allen het keervers zingen
‘Venite, exsultemus Dominum’.
AIs een wachter in de nacht
roept hij ieder op te staan
om God lof te zingen, God te
aanbidden en voor God te knielen.
Dit is altijd het ontroerend
moment dat deze groep kluizenaars
in een gezamenlijk neerknielen
zich naamloos verliezen in God.
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Eenstemmigheid
Natuurzang
Het oorspronkelijk samen zingen
van Kartuizers is op geen enkele
wijze onnatuurlijk geworden,
noch in de vorm noch in de uitvoering.
Zij staan zingend niet gekeerd
naar altaar of priesterkoor
maar als twee koorhelften
naar elkaar gekeerd als eenheid.
Zo is het samenzang en beurtzang
tot God die is in het midden
tussen hen in, hun gezamenlijke
beminde waarin zij één zijn met elkaar.
Er is geen dirigent, geen cantor
of koorleider, geen orgelspel,
geen zucht naar perfectie of
resultaat, enkel gelijkgestemdheid.
Zonder elkaar is er geen koorzang
samen zijn zij het ademend lichaam
van de Geest, die hart en geest
verbindt met Vader en Zoon.
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De sobere eenvoud van
samen eenstemmig zingen
is zo één als het
‘Soli Deo’ is.
Niets daaromheen
verruimt verwijdt,
niets neigt naar meer
of nieuw of anders.
Dit is harde ascese,
het pijnlijk ontberen
wat de dagelijkse
enkelvoudigheid behoedt.
+
Maar het moge zijn
dat er uren zijn van
verzadiging van de
meerstemmige schoonheid
die in de kapittelzaal
of in de eigen kluis
de monnik doordringt
en overspoelt - als
de meerstemmigheid
van de Drieëne God
die het heelal vervult
van eindeloze liefdezangen.
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Chorus angelorum
Aan wie monastiek leven,
als moniale en als monnik,
is de genadegave geschonken
in alles God te kunnen
weten en gewaarworden.
Daardoor is ook hun arbeid
beschouwing en liefde tot God.
Heel hun leven is de bedding
van inwendig gebed en verkeren
in de nabijheid van God.
Vandaar dat een zangoefening
dezelfde ervaring kan zijn
als een zangbeoefening die
als koorzang en koorgebed
de zang van de ziel is.
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Een overgang
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Een kluizenaar, ergens
in een Egyptisch woestijngebied
of op een berg in Malmédy,
is de enige monnik die alleen leeft.

Toch is het voorspelbaar dat er ooit
een tijd aanbreekt waarin de (vrije)
liefde het enige gebod zal zijn
dat mensen en gemeenschappen ordent.

Er is geen omgeving van
mensen en dingen die hem bepaalt.
De enige die er is is hij zelf
en met hem God de Ene.

Dan zullen er vrije kluizenaars wonen
ook in elkaars verband, zonder dagelijks
of altijddurend de gemeenschap
voorrang te geven op zichzelf.

Dit is de vrijheid van de eenzaamheid
en de eenzaamheid van de vrijheid.
Dit is de volheid van de leegte
en de leegte van de volheid.

Dan zal de mate van de (onderlinge)
liefde de kwaliteit van het monastieke
leven kenmerken en zal er niemand
verloren vallen of vereenzamen.

		

			+

+

Overal elders leven kluizenaars in
een gezamenlijk leefverband.
Zelfs Kartuizers zijn deel van een
geheel dat hen vraagt en draagt.

Dan gebeurt het dat je eens een andere
kluizenaar uitnodigt om te komen eten
of een kleine wandeling te doen,
of samen te gaan zwemmen in een meertje.

Altijd en overal zijn er instituties
met constituties die als een wetboek
boven gemeenschappen hangen en de
eigenlijke persoonlijke vrijheid

Nergens woont er een abt of prior
want die bestaan dan niet meer.
Niemand belijdt in het kapittel zijn
gebreken of geheime zonden.

normeren en beperken en op zijn minst
een zwaar moreel of religieus appèl
zijn waardoor de innerlijke vrijheid
van de liefde wijkt voor verplichtingen.

En soms genieten een moniale en een
monnik enkele uren elkaars gezelschap.
Overal is God de aanwezige medemonnik
die met een geliefde moniale gearmd gaat.
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Gevangenheid
Zou er ergens een groep
groepering of gezelschap
zijn waar sprake is van volledige
gelijkheid en gelijkwaardigheid?
De onvrijheid van het
leven in een groep, is
dat de groep en ieder lid
ervan de grote ongelijke is.
De ongelijkheid vloeit voort uit
de taakverdeling zowel als
de zelfrealisatie van bevoegdheden
waardoor men zich kan onderscheiden.
Overal is macht of verholen meerwaarde
in zeggingschap en gezag.
En hoezeer trillen de zenuwen bij
veel ondergeschikten in de ziel.
			+

Een Kartuizer kan zich met recht een vrije
kluizenaar voelen na zijn eeuwige professie.
Zijn ‘stabilitas loci’ maakt hem tot vaste
bewoner van zijn kluis en van dit huis.
Hij heeft zichzelf blijvend trouw beloofd.
De daarmee ‘formeel’ verbonden geloften
zullen altijd moeten wijken voor zijn
lichamelijk en geestelijk welzijn.
En zolang hij in de liefde blijft, staat hij
boven de wet - en zal hij uit liefde in staat
zijn zichzelf te verloochenen en het belang
van anderen en de gemeenschap te dienen.
Hij alleen heeft de sleutel van zijn huis
en bewaakt de toegang naar zijn hart.
Alleen Jezus is de Nabije Geliefde
Dienende Heilige die bij hem woont.
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Heilige Geest
Geest van beweging
en deining,
van dance en trance
die daalt en stijgt
van God naar mensen en
van mensen naar God
in eeuwige extase.
Gij heelmakende
liefde en lust die
mensen verbindt en bindt
met koorden van hartstocht,
waardoor alle leven
gaat stromen en gaat
uitstromen in elkaar.
+
David zong en danste
met Esther voor de stroom
van mensen uit en leidde
hen binnen in de Ark
van Gods Aanwezigheid.
Daar werden mensen
samen gemeenschap met God.
Zo kan een monnik alleen
dansend bidden in zijn kluis.
Zo kunnen monialen met elkaar
dansen in wijde kringen,
zich neerbuigend ter aarde,
waar zij zindert van het
orgasme van GodGodin.
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Als een kluizenaar
spreekt

Kluizenaar
God

Hij heeft maar één antwoord
op de vraag: wat is het doel
van de liefde?

wees aanwezig
in het hart
van de monnik

Liefde is zichzelf genoeg.
Hij heeft maar één antwoord
op de vraag: wat is het doel
van een kluizenaarsleven?
Het beminnen van God.
Hij heeft maar één antwoord
op de vraag: is dit het beginen einddoel van de mens?
God zelf is het doel.
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bewoon het
als de kluis
waarin hij woont
bid voor hem
in de kluis
waarin u samenwoont

133

134

135

HET
LEVENDE
LEVEN

om een monnik te zijn
moet je een minnaar zijn
om een moniale te zijn
moet je een minnares zijn

136

137

GodGodin
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Aarde en hemel zijn
het mannelijke en
het vrouwelijke
van de schepping.

God en Godin
elkaar geworden
in de versmelting
van de liefde.

Adam en Eva zijn
man van aarde
vrouw van leven
van de mensheid.

GodGodin één
van wezen één
van zijn waaruit
alles één wordt.

Alwat is, alle leven
bestaat uit
mannelijkheid en
vrouwelijkheid

De mens mag weten
wie God is omdat
God het de mens
laat weten.

en niets ontstaat
buiten de eeuwige
liefdesbevruchting
van beide krachten.

Uit de schepping
is af te lezen
hoe de werkelijkheicl
is van alle zijn.

Alles is weergave
van het eeuwig
goddelijke en
godinnige leven.

Daarin is de zelfopenbaring te zien
en de weerspiegeling
van de Zijnde.
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Zullen over 75 jaar
de jonge bomen die
de plaats ingenomen hebben
van de oude bomen,
zelf oud geworden zijn?
Zullen er weer nieuwe
jonge bomen zijn opgeschoten
uit de kastanjes die jaar na jaar
bleven vallen om er
in 2084 bij te zijn?
Zullen de gevallenen,
vermolmd en omhoogreikend
in een laatste eeuwigheidsgebaar,
nog gewagen van de jongetjes die
tussen de goudvissen zwommen?
Zullen de afstammelingen
van de hennen en de haan
nog de eieren leggen
die door de monniken
groen worden gegeten?
Zullen op het uiterste plekje
van het bos de eikebomen
het kleine bedehuisje
van Maria nog overhuiven
als het wuiven van de Geest?
Zullen de stille kloostermuren
zich de kleine Jacq Teeuwes
nog herinneren, hoe hij als
monnikskind hier leefde en
novice van Mariënkroon werd?
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Zullen er ooit 1001 schonen
in deze Hof van Eden te bloeien
staan en zal dan Mariënkroon
de hemelhof worden van de
Certosa van GodGodin?

Wandeling door het verleden
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Beperking

Keuze

In het kluizenaarsleven van de
Kartuizers is er (ogenschijnlijk)
voor onthechting niets meer te kiezen.
Onthechting is al een gegeven
waardoor vorm en inhoud zijn bepaald.

Nieuwelingen in het kloosterleven,
postulanten en novicen, hoeven zelf
de noodzakelijke beperkingen om als
religieus uit te groeien niet uit te
kiezen of gaandeweg te ontdekken.

Voor de ascese van beperking
is er geen eigenlijke ruimte meer.
De ruimte is al beperkt en
de regelmaat een vaste regel,
het onderling contact geregeld.

Eeuwen lang voor hen beleefden
generaties kloosterlingen deze uitgewogen wijze van leven - en hoezeer
hebben zij bewezen dat dit een
weg was die leidde tot God.

Onthouding speelt geen rol meer
want het leven zelf onthoudt.
Er is geen doel naast het enige
doel. Wel maakt hier (vrijwillige)
overgave een belangrijk deel van uit.

Toch is de eigen beleving hiervan,
de eigen omgang met God en de strijd
om deze weg te blijven gaan altijd
en voor ieder een persoonlijk avontuur.
Een religieus ‘wordt’ aan God.

Alles is weggegeven om arm en
ongebonden te zijn. En alles waar
men van houdt, wordt in God genoten.
Losgekomen van alles buiten God
rest nog de gehechtheid aan God.

Het bijzondere van het Kartuizerleven
is, omdat het een kluizenaarsleven is,
dat een monnik op zichzelf teruggeworpen
wordt en in zijn eenzaamheid niet wordt
gemaakt door anderen maar door zichzelf.

Toch blijft er nog veel te kiezen,
te beheersen, te winnen en overwinnen,
in de (vrije) wil, de intensiteit van
de hechting aan het wezenlijke om
steeds in het behagen van God te zijn.

Daarom is geen enkele Kartuizer
hetzelfde en krijgt zijn leven toch
een persoonlijk karakter. Tegelijk
zal ieder het verschil van een ander
moeten eerbiedigen én verdragen.
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Verwezenlijking
In het totaal vrij worden
voor God wordt alles wat
buiten God is betrekkelijk
maar die betrekkelijkheid behoudt
de waarde van betrekkelijkheid.
Dit betrekkelijke heeft
betrekking op God,
is vervuld van de aanwezigheid
van God en de algehele
betrokkenheid op God.
Alwat zo met God is,
alwat zo in God is
maakt deel uit van het
genieten van God en is
zinvol en vreugdevol..
Zo krijgt beperking
de betekenis van komen tot
het wezenlijke: verwezenlijking,
verdichting en verinniging.
En dit is eenheid met God.
Zo kan een Kartuizer zich
rijk voelen waar anderen
zouden Iijden onder armoede.
De rijkdom zit dan in hemzelf
want dit is het ‘Soli Deo’.
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Armoede
De armoede die
een monnik voelt
lijkt op de armoede
van alle armen.
Hij is weinig,
hij heeft weinig,
en wordt zo
ook gezien.
Tegelijk voélt
een monnik zich
verwant aan armen
en is hij een van hen.
Dit maakt hem
precies zoals hij
moet zijn tegenover
anderen en God.
Alles wat hij verder
nog is of wordt,
komt niet van hem zelf
maar van God.
zoals bij alle armen
waarvan Jezus zei
dat zij zalig waren
en het hemelrijk bezitten.
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Het onvervulde
Wie gebukt gaat onder de last van zijn bezit,
droomt over het lichte leven van bezitloosheid.
Wie zich gebonden voelt in zijn relatie,
mijmert over het leven in vrijheid.
Wie genoeg heeft van erotiek en seks,
wordt een pleitbezorger van het celibaat.
Wie het oorverdovend lawaai van de wereld wil
ontvluchten, wordt verleid door een stil klooster.
Wie als gemeenschapsmonnik zijn eigenheid verliest, denkt er over kluizenaar te worden.
			Maar
Wie geen armoede heeft gekend,
zal de armoede niet koesteren.
Wie liefde niet heeft leren ervaren als vrijheid,
zal de gevangene blijven van zichzelf.
Wie de minne niet heeft omhelsd,
zal de leegte met zich mee blijven dragen.
Wie niet gezocht heeft naar de stilte van het
eigen hart, zal ze buiten nergens vinden.
Wie de eenzaamheid niet vindt temidden van de
mensen, vindt haar niet in de eenzaamheid.
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Geleerd of geleefd
Gezegend zijn de sensuelen
die durven leven met gevoel.
Zij zijn de intellectuelen
met het hart en hun levensdoel
is te leven wat het lichaam is.
Niet nodig het leven te ontleden:
het is het diep geheimenis
dat vol is van Gods vrede.
Geprezen zijn de spirituelen
die hun verstand gebruiken.
Zij zijn de intellectuelen
met het hoofd die in het diepe duiken:
hun bron van leven is de geest.
Maar als zij het zinnen ontberen
zal hun geest niet het feest
van het lichaam meer begeren.

148

149

Terugkeer naar zichzelf

Terugkeer naar elkaar

In vroegere culturen bleven grootouders in het gezin en namen daar
een hoogwaardige plaats in. Later werd er tegen een boerderij een
huisje aan gebouwd. Nu worden zij opgenomen in een bejaardenoord. Vanuit de kinderen gezien is de behoefte aan privacy begrijpelijk.

De menselijke geaardheid berust op eigenheid en gezamenlijkheid.
Het is goed alleen te zijn maar niet alleen te blljven, zegt God in Genesis 1 : 2, l8. Evenwel iemand die alleen leeft hoeft niet alleen te zijn.
De natuur om hem heen, is iemand - planten en bomen zijn iemand
~ vogels en dieren zijn iemand. En ‘God’ is iemand waarmee je kunt
leven.

De uittrede uit een grote leefgemeenschap was vervolgens een logische keuze binnen kloosterverbanden en seminaries. De trek naar
persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid kwam vanzelf voort uit de
ervaring van een wereld die overvol was en verpletterend gemeenschappelijk in wonen en werken. Voor seminaristen was het slapen
en wonen in chambretjes en kleine kamers in rijen naast elkaar voor
het leven genoeg. En een pastorie met een bejaarde pastoor was ook
niet de eerste keuze. Nooit meer zouden zij een groot verband ingaan.
Onder religieuzen ontstonden nieuwe leefvormen van kleine groepen. Zonder uit te treden gingen sommigen zelfstandig wonen, wanneer zij uit de grote gemeenschap wilden. Veelal bleven zij toch verbonden met het grote geheel, alhoewel er over en weer vervreemding
ontstond. Een nieuwe gemeenschapsvorming tussen alleen-wonenden kwam niet tot stand. Het bleef beperkt tot periodieke samenkomsten en individuele contacten. Andere religieuzen gingen samen
verder in een kleine groep. Maar een kleine groep heeft veelal een
kleine behuizing. En je zit dicht op elkaar. En koos je wel iedereen? In
een grote gemeenschap kun je jezeIf nog terugtrekken of onderduiken. En hoe kun je met weinigen een religieus klimaat scheppen dat
inspireert?
Wat is er te kiezen voor ‘middelbaren’ en ‘jongeren’ die in deze tijd
een religieuze levenswijze willen kiezen? Als alle orden en congregaties voorbij zijn, wat voor betekenis kan het dan nog hebben als
er opnieuw Kartuizers en Kartuizerinnen in Nederland terugkeren
om er een beschouwend leven te leiden? Dit heeft niets van sensatie
of prestatie. Het zou een vanzelfsprekend gebeuren kunnen zijn dat
aansluit op het tijdsbeeld.
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Altijd zal er die golfbeweging zijn in menselijke leefwijzen en gedragspatronen. Dat zijn natuurlijke processen. Na een tijdperk van
gesloten leefvormen volgt vanzelf een periode van openheid. Werd
de gezamenlijkheid te groot en als onvrij ervaren, dan ontstond het
verlangen naar eigenheid en vrijheid.
Er ontstonden communes, kleine communiteiten, gemengd, en divers, waarin zelfstandigheid en verbondenheid samengingen. Het
bestaan daarvan én het voortbestaan was echter geen vanzelfsprekendheid. Waarin bestond het innerlijk-geestelijk verband? Was de
leefwijze werkelijk communautair? Was er economische gelijkheid,
taakverdeling: een ziel? Ook een commune is niet makkelijk.
Na een reeds langlopende periode van individualisering kan er een
nieuwe communiteitsvorming plaatsvinden. Een keuze van nieuwe
mensen met nieuwe uitgangspunten.
Uit een leerschool van eeuwen komt het Kartuizerleven bovendrijven als de ideale vorm van monastiek leven. Meer dan een ‘completering’ van mogelijkheden, zou dit een model kunnen zijn voor leefgroepen die in feite niet kunnen voortbestaan zonder een ‘ideële’ of
‘religieuze’ grondslag. De leefvorm van Kartuizers is buitengewoon
modern!
Zowel de gezamenlijkheid als de eigenheid zijn daarin gewaarborgd.
Daarbinnen kan er dan de meer besloten vorm zijn als de opener
vorm waarin mensen vanuit een wijdere omgeving en onderscheiden levenswijze als Kartuizers en Kartuizerinnen ‘met elkaar’ hetzelfde monastieke ideaal beleven. Dan kunnen er ook Kartuizerkinderen geboren worden...
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Kleine geloofsbelijdenis
gelovend in de kracht van verbeelding,
in de aantrekkingskracht van een ideaal
hopend op de onweerstaanbare geestelijke
kracht van vertrouwen en verwachting
liefhebbend iedere goede gedachte en
de groeiende schoonheid van de schepping
willen wij ‘virtueel’ en ‘intentioneel’
de terugkeer van de Kartuizers vooruitleven
als een vruchtbare planting van een idee
dat in de toekomst uit zal komen
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Toekomstdroom
Zelfs al is de gedroomde toekomst anders dan de werkelijkheid
van de toekomst, altijd is er toekomst.
Wij gaan niet naar wat komen gaat, maar wat is komt naar ons
toe. Welnu; dat wat is, voorvoelen wij soms en daarom is het al
werkelijkheid in het nu. Nu al komen de Kartuizers bij ons aan.
Maar hoe en waar zullen we pas weten als het werkelijk is. Toch
kunnen we al details weten die voortkomen uit wat was nl. door
het ‘nu’ te doorgronden.
Ja, nu mogen we al in de verte zien vanuit de plaats waar we nu
staan - en weten wat de te verwachten toekomst is uit wat ‘nu’ is
m.n. in de veroorzakende, voortbrengende realiteit van het heden.
Dit schouwen is zien, inzien, verzien.
Goed daarin te geloven.

Het historisch kantelpunt is: de overgang van een leven in ‘onthouding’ naar een leven in ‘overgave’. Dit is een werkelijke omslag in ‘mystiek’: in plaats van onthechting komt hechting. Anders gezegd : voor God alleen leven door God in alles te zoeken
en in alles te beminnen.
Geen omweg meer naar God door verzaking maar de directe weg
van de beleving. Wat dan in de dieptebeleving van het bestaan, de
vereniging met God in de weg staat, moet wijken. Daar ontstaat
een andere ascese, uiterst reëel, praktisch en feitelijk. Wat echter
dichter brengt bij een totaal-ervaren van God met lichaam en ziel,
met hart en geest, vergeestelijkt en verzinnelijkt, zal gevolgd worden; niet alleen als een weg er naar toe, maar als een beleving onderweg.

Wensdroom

Onmiddellijk is dan het gegeven ‘alleen’ of gezamenlijk’ aan de
orde. Waarom een lieve ander, die de bron kan zijn van een duurzame liefdebeleving met God, uit de weg gegaan? Waarom niet
juist de menselijke liefde beleven als de Godsliefde bij uitstek?
Waarom de zegenrijke heelheid van lichaam en ziel, de levenskrachtige energie van het samengaan van mannelijkheid en vrouwelijkheid gemeden? Waarom zinnelijkheid minder geacht dan
geestelijkheid?

Zelfs in een wensdroom zit een kiem van werkelijkheid: de werkelijkheid van waaruit je wenst. Deze kan zelfs de kracht krijgen van
een verwachting omdat je weet dat het zal komen.
Een profetie echter komt voort uit de reële bron van de werkelijkheid: het begin is al te zien, de weg tot verwerkelijking is al uitgezet. Dat kan feitelijkheid betreffen, maar ook een geestelijk proces
dat gaande is.
Denkend over de (verre verdere) toekomst van het monastieke leven, zullen de tekenen van de tijd gelezen moeten worden. Het
centrale punt is hierbij: welk is de diepste en meest bepalende oorzaak van de teruggang van het beschouwend leven?
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Als eigenlijk heel de mensheid zich ontwikkelt in de richting van
diepe levensverbinding, liefdeleven, heelheid als summum van
menselijk bestaan, worden in het nu de grondregels geschreven
voor de toekomst - ook van het beschouwend leven. Deze tijdstekenen lezend hoeft een voorspelling geen fictie te zijn, is intuitie
meer dan aanvoelen. profetie de duiding van het (hedendaags)
gebeuren. Eens zal alles één worden...
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Scheiding der geesten
Wie dag na dag op een natuurlijke
vanzelfsprekende wijze
bezig is zich te verdiepen
in het beschouwend leven,
wordt zich gewaar van het verschil
tussen leven naar de diepte
of leven naar de oppervlakte.
Deze beschouwing zelf verandert
de eigen waarneming van het
intermenselijk verkeer, de omgang
en communicatie van mensen rondom:
hoe zij aan de buitenkant blijven,
op afstand blijven van elkaar,
over en door elkaar heen praten.
In wat mensen zeggen, denken en doen,
hoe zij oordelen en veroordelen,
zich uiten over de werkelijkheid
van mensen en gebeurtenissen,
wordt duidelijk en is hoorbaar
of zij in de liefde zijn, of zij
leven en denken vanuit de liefde.
Waar de beschouwing ontbreekt,
er geen adempauze is tussen gedachten,
waar de zelf-beschouwing niet de wereld
van de liefde binnenleidt en begint
met het zuiveren van het eigen hart,
zal het innerlijk bidden niet beginnen
en de onvrede de levensvreugde overschaduwen.
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Volkomenheid
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Monniken en monialen die
de aanleg en de tijd hebben
na te denken over het leven,
over de schepping, over God
streven vanuit hun levenswijze
naar volkomenheid.

Bij hen is alles veilig
wat zij vernemen en
wat zij waarnemen.
Alles valt onder de plicht
van geheimhouding,
onder de zwijgplicht.

Volmaaktheid bestaat niet,
volkomenheid wel.
Hij die wordt waartoe hij
in staat is, is volkomen.
Zij die daarnaar streeft
wordt volkomen zichzelf.

Wie zo ziet en waarneemt
kijkt met mildheid
en liefde: ontvangt de ander
die hieraan geneest en opleeft,
groeit en de vreugde beleeft
gezien te zijn geweest.

Zij zien en nemen waar,
maar beoordelen niet
subjectief wat bij hen
binnenkomt. Zij laten
in de eigen waarde zijn
wat buiten hen is.

Meer hoeven contemplatieven
niet te worden want zo
zijn zij Gods gelieven.
En zelf kunnen zij dan
in de intimiteit met
God-met-hen gelukkig zijn.
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EENHEID
VAN
TROUW

‘Ik zal met je trouwen
trouwen voor eeuwig
naar recht en naar wet
in goedheid en liefde’
(Osee 2, 21)
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Te voet
een voetreis
met niets bij zich
barrevoets
door nat en droog
een tocht van
dagen weken
voorwaarts
door weer en wind
geen gids
of volgers
met zeven man
stil alleen
een droom
achterna
met in de verte
God
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Pioniers
Bruno en zijn
mede-pioniers
waren avonturiers
van het eerste uur.
Pionieren is veel
interessanter en
inspirerender dan
gebaande wegen gaan.
De spanning van het
nieuwe, onbekende
beloofde land
daagt uit tot gaan wie voortrekken en
voorttrekken en
doortrekken wil
sluit zich aan.
Zij zevenen voelden
zich getrokken en
aangetrokken door
eenzelfde ideaal.
God zelf trok hen
de eenzaamheid in
om met hen alleen
alleen met Hem te zijn.

166

167

Kruisweg
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Bruno die
voorging
op de weg
naar God

Dionysius
de Kartuizer
vestigde zich
in Olland

was zelf
volgeling
op de weg
van Jezus.

in het drassige
gebied van
de Dommel maar
moest weer heen.

Wie hem
volgen
volgen
Jezus

Al zijn talrijke
mystieke werken
bleven bewaard.
Zijn geest bleef.

en de weg
van Jezus
is een
kruisweg.

Zo zijn de Kartuizers
in Nederland gebleven.
Ooit zal dit zaad
wellen en uitkomen.
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Millennium 2084
Deze visionaire schildering
van Jezus en zijn Moeder Maria
tezamen met drie mannen
en drie vrouwen onder wie
Jezus’ geliefde Mirjam die
als enige Jezus aanraakt.
Verbeelding van de eenheid en
heelheid van de mensheid,
verwerkelijking van de toekomst
waarin mannen met vrouwen en
vrouwen met mannen monastiek
samenleven voor God alleen.
Jezus leeft nog in zijn
gekruisigd en verrezen lichaam
als ongeschonden schoonheid
die zo groot en alles-samenvattend
is als zij allen tezamen.
En zo leeft Jezus nog...
Er is maar één bruine broeder bij.
Hij wil de eeuwige dienaar zijn
omdat hij liefheeft en zich bemind weet.
Mirjam heeft haar balsemkruikje
weggezet want Jezus riep ‘Ik heb dorst’.
Zij wil Jezus van haar laten drinken...
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Voor God getrouwd
Niet voor de wet en
niet voor de kerk trouwen
maar voor God,
is nu ook weer niet
zó bijzonder:
ieder die voor de kerk trouwt,
trouwt eigenlijk voor God.
En er zijn er beslist velen
die alleen voor de wet trouwen,
maar tegelijk toch trouwen
voor God: hun God
geen kerkelijke god
maar een levensgod, wellicht
onder heel andere namen.
Aarzelend noemen zij hem
‘Liefde’ ‘Levende’ ‘Lichtende’
‘het grote Zinnen’ of ‘Geest’:
een God waarmee men zich
in liefde en overgave aan elkaar
wezenlijk verbindt - een God
waarmee men trouwt.
Trouwen is in zich:
de eenheid aangaan met het bestaan,
diepste gemeenschap met het Zijn,
lichaams- en ziele-eenheid
beleven in totale heelheid
met de meest geliefde.
Dit nu is: religie.
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Trouwen
De totale inhoud van
het woord 'trouw'
wordt verwoord in
het woord 'trouwen'.

Zo trouwen mensen
mannen met vrouwen
vriendinnen met vriendinnen
vrienden met vrienden.

Dit is de absolute
liefdeseenheid waarin
wie beminnen en bemind
worden versmelten.

Alleen wanneer een man
en een vrouw trouwen om
een gezin te stichten,
wordt dit huwen genoemd.

Zo is alle 'trouwen'
de weerspiegeling van
het 'trouwen' van God
met heel de schepping.

Ook in die betekenis
is God met mensen
getrouwd voor eeuwig
naar recht en naar wet,

God is getrouwd
met hemel en aarde
met mens en dier
met man en vrouw.

in goedheid en liefde
want waar liefde
en vriendschap is
daar is God.

Dit allesinsluitende
beeld is werkelijkheid.
En zo kan een mens
met alles trouwen.
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DE
TOEKOMST
DAAGT

Een ware profetie wortelt
in de werkelijkheid.
Daar liggen de kiemen
van weten.
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Afscheid
‘Jongen’ zei zij
‘als het niet gaat
kom dan maar weer terug’.
Op het lege perron
stonden zij
in hun pijn.
Ook dit tweede
afscheid sneed als een
zwaard door haar ziel.
Weer ging hij de kruisweg
van de pijn
van de liefde.
Zijn ouders stonden
onder zijn kruis
dat er nog stond.
Jezus zou het mee
wegdragen van de top
van de berg.
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O Bonitas
Voor de ouders van een
Kartuizer kan de kluis
van hun zoon ervaren worden
als beeld van hun eigen
werkelijkheid: de ruimte
van hun samenleven
voor God alleen.
Hun huis is hun kluis
waarin zij deelhebben
aan de geestelijke weg
van hun zoon: de stilte
en heiliging, het offerleven
en de blijdschap van
de innerlijke ervaring.
Zo kan er een mystieke
eenheid ontstaan tussen
hen en hun zoon, waarin
zij met elkaar de eenwording
met God ondergaan waardoor zij
elkaar uit de verte
toeroepen ‘O Bonitas’.
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De thuiskomst
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De enige keer dat na eeuwen
er een Kartuizer terugkeerde
in Nederland vond plaats
in 1969 toen Dom Joseph,
Kees Peijnenburg na 17 jaar
Kartuizerleven in Calci Pisa
terugkwam in Boxtel.

Een prachtige kostbare stola
van goudbrocaat, afkomstig
van de Certosa di Firenze
werd blijvend om zijn schouders
gelegd om hem voor God
te doen verschijnen in zijn
volle Kartuizer-waardigheid.

Daar in Boxtel was het voor
het laatst geweest dat een
kleine Kartuizer-communiteit
het Kasteel van Stapelen
bewoonde, waarna in de 17e eeuw
voorgoed het Brabantse land
door de Kartuizers werd verlaten.

Een relikwie van hem, een haarlok
werd ingemetseld in het altaar
van de Moeder Annakapel op zijn
geboortegrond in Boxtel op de Roond,
waar hij zijn jeugd had doorgebracht
en in het boerenland zijn roeping
tot het Kartuizerleven was ontkiemd.

Dom Joseph leefde als pastoor
van het dorpje Oeffelt
zijn Kartuizerleven verder,
samen met de Claris Josephine.
Hier overleed hij in 1984 en
werd hij te ruste gelegd onder
een grafsteen van blauw-labrador.

Sindsdien zijn de Kartuizers terug
in Nederland en wordt op deze plaats
gebeden voor de algehele terugkeer
in 2084, op voorspraak van Joseph,
de boer, de monnik, de pastoor
die heel zijn leven lang alleen
voor God heeft willen leven.
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Profetie
Als het Kasteel van Stapelen weer in bezit
zal zijn van de gemeenschap en de Gemeente
Boxtel daar een bestemming aan zal geven,
zal de navolgende voorspelling uitkomen:
daar zal een Kartuizer-museum in worden
ondergebracht nl. in de kapel en de aangrenzende ruimten aan de zuidzijde. Daar
zullen de verzamelde Kartuizer-goederen
worden samengebracht en bewaard. En daar
zullen belangstellenden inzage kunnen hebben in wat tentoongesteld is aan geschriften,
boeken, foto-materiaal en gedachtenissen.
Ook zal tezijnertijd de hele Kartuizercollectie, die wij door de jaren verzamelden en in eigendom wordt overgedragen,
toegankelijk zijn voor publiek: als een
geestelijke nalatenschap die de terugkeer
van de Kartuizers in 2084 tegemoet gaat.
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Collectaneum
Aan het Kartuizer-collectaneum
van het kasteel van Stapelen
ligt de verzameling van de
familie Peijnenburg ten grondslag.
Behalve bezittingen en herinneringsgoederen zal de fotocollectie
deel uitmaken van het erfgoed,
maar ook alle geschriften.
Er bestaat ook een grote websiterijkdom aan teksten en geschriften
die te vinden is onder het adres
www.1001dagennachtgedachten.nl
De betreffende menu’s zijn:
Novelle - Allegorie - Rhapsodie Paradigma - Cartusia - Monasterium Memorandum (naast 33 andere menu’s).
Dit is de website van Threes van Dijck
en Jan Peijnenburg, die leven en
schrijven vanuit de Kartuizerspiritualiteit en zelf Kartuizers zijn.
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Kartuizer-evolutie
Wat we in de toekomst
zouden kunnen willen zijn
zijn we nu al in het nu.
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BEELD
Voor de beeldvorming
van de toekomst
is het belangrijk
vanuit herinnering
van het verleden en
ervaring van het heden
nu al te beschrijven
welk toekomstbeeld
van de werkelijkheid
ons voor ogen staat.
Belangrijker is nog
de toekomstige
werkelijkheid
nu al te leven
want daardoor
trekken we de toekomst
naar ons toe
en dan beleven we
de voorvreugde al
in het heden.
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Bakkerszoon uit het
Brabantse Boxtel
zag zijn droom
in rook opgaan
toen de beslissing
werd genomen
definitief af te zien
van de terugkeer
van de Kartuizers
naar Nederland.
Hij was er bij
en onderging dit
met een hart
vol tranen en
met een geest
vol verwarring.
Zou hij nog ooit
de vaderlandse bodem
betreden als
Nederlandse Kartuizer?

Dom Willibrord Maria
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Als prior was hij
de eerste en moest
dus de sterkste zijn
om deze grote
levensteleurstelling
te boven te komen.
Was zijn vroege dood
misschien toch
zijn snelle terugkeer
naar God alleen?
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De terugkeer
En steeds weer wanneer er
iemand uit Nederland
naar de Kartuizers ging in Italië
en terugkwam in Nederland,
kwam er een Kartuizer
terug naar Nederland
want eenmaal Kartuizer geweest
blijf je dat voor het leven.
De Kartuizers hoeven dus niet
naar Nederland terug te keren,
zij zijn al teruggekeerd en
bewonen er hun huizen en kluizen.
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Levensbeeld
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Buiten een Chartreuse en Claustrum
is er door de hele wereld heen
een Kartuizerwerkelijkheid die
niet erkend is want niet gekend.

Zij zijn de eerstelingen
van het gehuwd celibaat en
de vrijheid van het geloftenleven
dat elke nieuwe dag begint.

Kartuizerleven bestaat niet alleen
in de brede aanwezigheid van vele
eigenheden en kenmerken die er
op kunnen lichten in véle levens

Zij zijn de vruchten van het
nieuwe vrije priesterschap
dat gehuwde priesters of zij die
in relatie leven vooruitleven.

maar ook in de énkelvoudigheid
van een man of een vrouw alleen
of een man en een vrouw samen
als zuiver beeld en gelijkenis.

Tegelijk wekken zij het nieuwe
gelijkwaardige priesterschap
van man en vrouw tot leven
en planten dit voort.

Ginds woont een Kartuizermoniale
alleen, elders wonen zij samen.
Sommige Kartuizermonniken zijn
getrouwd, anderen blijven alleen.

En dan kan het gebeuren
dat een vrouw draagster wordt
van het Kartuizerleven en wordt
gekozen als generale priorin.
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Salve Regina
Het stilIe avondgebed van Koningin Maria.
Er brandde een lichtje voor Moeder en Kind.
Dat lichtje is Bruno, zeiden we.
Daar horen dus zes gezellen bij, bedachten we.
Daarom ontstaken we nog zes lichtjes.
We gingen op een bidstoeltje bij hen zitten
en baden
		Maria, leid
		Kartuizers en
		Kartuizerinnen
		
naar dit oord
		
of een beter oord.
		Jezus, zoek
		
de juiste plaats
		
hier of elders
		
om met hen
		
te gaan wonen.
We blijven dit bidden
en ons gebed kracht bijzetten
door te geloven in
het visioen van Bruno.
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Maria-kapel
Maria van Mariënkroon
jong uit oud verleden
versierd met liefdebeden
zie ons om uw troon.
Het licht van Bruno brandt
hier als een eeuwige vlam.
U weet: Marcellin nam
een optie op dit land.
Een licht nu voor Marcellinus
voor Gabriël en Augustinus
voor Joseph en Willibrordus
en een ook voor Jacobus
om de weg te verlichten
en blijheid om te gaan
om in uw licht te staan
en dit huis op te richten.
Maria, roep hier de zonen
en dochters van Bruno naar
uw Ave Maria: de stilte waar
zij met u willen wonen.
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Maria Toevlucht
In de uiterste hoek van de
grote kloostertuin van de abdij
Mariënkroon ligt verscholen
tussen oeroude bomen de kapel
die aan Maria is gewijd.
Daar zou een zwerver of vluchteling
kunnen overnachten onder de
schutse van Moeder Maria.
Maar midden in de nacht nam
een dief Maria zomaar mee.
Het kostbare oude houten
beeldje kon zichzelf niet
beschermen. Nooit keerde
deze Maria nog weer. Of
toch in een andere gedaante.
Monnik Raymundus van Kessel,
keramisch kunstenaar, maakte
een nieuwe creatie en zo werd
Onze Lieve Vrouw van Mariënkroon
met Jezus weer ten troon geheven.
Geen dief komt haar nog stelen:
zij is gewoon van klei,
hetzelfde materiaal waar Adam
van was gemaakt. Nu bidden wij:
Ave Eva, Maria wees gegroet.
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NAWOORD

De bestaande Kartuizerkloosters
zijn een ‘deel’ van de
Kartuizerwerkelijkheid.
Het ‘grote geheel’ van Kartuizers en
Kartuizerinnen bestaat
buiten de kloosters.
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Twijfel
Soms is er onzekerheid en twijfel.
Dan vraag je je af of het wel zo goed
en aanvaardbaar is over monastiek leven
te schrijven terwijl je geen monnik bent.
Ik vraag me af: hoe zou ik het vinden
als een monnik gedichten maakt over
‘pastoraat’ en deze aan mij toestuurt:
over de hoge uitverkiezing van priesterschap
het offerleven van het priesterambt
de vreugde van het pastorale werk
de voldoening van de overgave aan God
en de liefde voor de mensen.
			+
Of mag het toch wel - onder voorbehoud?
Misschien raken wij soms toch de kern
omdat die kern in ons ligt terwijl we ons
geen monniken zouden durven noemen.
Mag het toch - in alle nederigheid?
Misschien gaan de verzuchtingen van de Geest
wel door ons heen en zijn onze gedachten
fluisteringen van het bidden van monniken.
Mag het - als woord van waarheid?
Misschien als wij leven wat zij leven,
doen wat zij doen en hen nabidden
omdat zij onze voorbidders zijn.
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Levensteken
De profetie over de terugkeer van de
Kartuizers naar Nederland is geen
verzonnen of gedroomde werkelijkheid
maar een toekomstbeeld dat aansluit
op de reeds bestaande werkelijkheid.
Er leven al alleenwonende en samenwonende
Kartuizers en Kartuizerinnen die
naar de geest en zelfs naar de vorm
het Kartuizerleven waarmaken.
Zelfs details van de levenswijze
en de orde-eigen bestaanswijze
zijn zichtbaar: het karakteristieke
dat overigens niet in de kleding zit.
De basis van de profetie van 2084
is de geleefde werkelijkheid:
het Kartuizerleven dat reeds
in Nederland geleefd wordt.
De Kartuizers zijn al lang terug...
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Intentie
De grondslag van de verwachting
dat de Kartuizers eens in Nederland
zullen terugkeren, is gelegen
in de overtuiging dat de kiemen
van hun aanwezigheid geborgen liggen
in vaderlandse bodem en daar
voor de groei en bloei slechts
wachten op het juiste getij.
In mensen en geschiedenissen
van gemeenschappen en families
leven Kartuizermonniken en
Kartuizermonialen voort en
zullen zij weer opstaan wanneer
het geestelijk klimaat van
eenvoud stilte en intimiteit
weer in zielen gaat gedijen.
Het verwoorden van het geloof
en de hoop op dit natuurlijk
proces kan de betekenis hebben
van de ‘aantrekking van de liefde’,
om vanuit de verliefdheid op
God vooruit te willen dromen
naar een toekomst die binnengroeit
in het eeuwig bestaan van God.
In Nederland leven de mannen en
vrouwen al die de toekomstige
Kartuizermonniken en -monialen
(kunnen) voortbrengen omdat zij
het zelf op hun wijze al zijn.
Zowel lichamelijk als geestelijk
zijn zij al de ouders en voorouders van het nieuwe geslacht
Godzoekende zielen die van nature
God zullen liefhebben als zichzelf.
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Alleen
om voor God
alleen te zijn
moet je eigenlijk
alleen zijn
of je moet met een
ander zo één zijn
dat je samen alleen
voor God bent
samen met velen
alleen zijn voor God
alleen voor God zijn
is moeilijk
+
het kluizenaarsleven
van Kartuizers benadert
door het alleen wonen
het alleen zijn het dichtst
vooral als deze
leefgemeenschap
een liefdegemeenschap is
die leeft voor God alleen
dan heft de gemeenschap
het alleen voor God zijn
niet op maar vult zij de
mogelijkheid ertoe aan
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Kartuizer
Kluizenaar is bijna hetzelfde
woord als Kartuizer. Ook de
betekenis is bijna hetzelfde.
Het kenmerk van zijn leven is:
alleen voor God te zijn
voor God alleen te zijn.
De gemeenschap om hem heen
van mede-kluizenaars maakt
zijn kluizenaarsleven mogelijk.
Zij zijn en leven met elkaar
ter ondersteuning en aanvulling
van het alleen kunnen zijn.
Kartuizers voelen zich in hun
alleen-zijn niet alleen want ook
hun medebroeders zijn niet alleen.
Midden tussen hen is God
de stille zielebewoner van
het caractère chartreuse.

220

221

...en in de toekomst
mag de doorleefde
overtuiging diep
bewust worden
dat je om een
waarachtige Kartuizer
en Kartuizerin te zijn een Kartuizerpaar je eigen werkelijkheid
niet hoeft te verlaten
maar op je eigen wijze
Kartuizers kunt zijn
en dat ook werkelijk
zo kunt voelen...
overeenkomstig de spreuk
van de profeet Osee 2, 16
‘Ik zal haar in de eenzaamheid
leiden en spreken tot haar hart’
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Eeuwig voortbestaan
De werkelijkheid van de Certosa di Calci
bestaat in God voort want deze is
opgenomen in Gods werkelijkheid.
Zo kunnen wij zijn met hen die de Certosa di Calci
een kwart eeuw bewoonden en bezielden:
de Nederlandse communiteit.
Maar ook de velen die eeuwen lang vóór hen
de kluizen bewoonden en voor God alleen leefden.
Al die heiligen in de koorbanken dag en nacht.
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TRES IN UNUM
De drie boeken over het
Kartuizerleven dienen
zich aan als een trilogie.
Monasterium Memorandum
en Profetie vormen een
drievoudige eenheid van
geschreven woord bestaande
uit eigen gedachten,
gedichten en gebeden.
De illustraties vertellen
hun eigen verhaal over de
Kartuizerwerkelijkheid.
Mogen zij als een drie-eenheid
de toekomst ingaan om wie
zoekt te doen vinden
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