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12 maarÍ1971
DeRoermondse
kartuizerDionysius
stierfvijf eeuwengeleden
Weinig vormen van geestelijkleven binnen de katholieke Kerk komen ons, mensenvan de twintigste eeuw zó levensvreemdvoor als die van de Kartuizers.l ZoweI hun exclusievecontemplatieve gerichtheid als hun kluizenaarsbestaan,hun verregaandesoberheiden hun bijna absoluteafzondering

weerspreken immers onze overtuiging, dat het
goed en zelfs noodzakelijkis - ook voor de godgelovige - zich in te zetten voor het welzijn van
zijn medemensen en dat materiële welvaart en
intensievecommunicatie onontbeerlijkevoorwaarden zijn voor geluk en vreugde. En toch is er tege-

was die van Roermond.sZij werd gesticht vanuit
het Barbara-kloosterte Keulen.6In 136gverkende
Joannesvan Breida de mogelijkhedenin het zuidelijk deel van het hertogdom Gelre een huis in te
richten.Vooral dank zij deweldadigheidvan ridder
'Werner
van Swalmen en diens ,rto,r* Bertha van
Geilenkirchenkon Hendrik Eger van Kalkar enige
jaren later een communiteit formerenl de officiële
stichtingsaktedateertvanz1 juli ryT6.?De gebouwen werden opgetrokken binnen de murón van
Roermond ,raandie Steghe", achter een door dezelfde'Werner gesrichte kapel rer ere van Onze
Lieve Vrouw van Bethlehem,die door de monniken bediendzou worden. Behalvevoor de prior
en twaalf geprofestenbevatte het kloosteÍ ruimren
voor de huisvestingvan enigelekebroeders(,,conversen") en andere leden van de ,rfamilia',.8
,rMariaeBethlehem", zoalshet Roermondsehuis
betiteld werd, ontving vele goederenvan edelenen
burgers en bezateen hecht economischfundament;
z,ijn liggine hoefde de stilte en de afzondering, die
r8e eeuwse kruisgang van het vroegere Kartuizerkrooster te
fÍ.oermoncl.
de bewonerszochten,niet te storenen maaktehet
mogelijk, dat velen van nabij kennis konden nemen
lijk iets fascinerendsin de gedachregangvan de van de
waardevan het strikte contemplatieveleven.
Karruizers en de consequentièsdie zijTaa:ruittrek_ D_e
politieke en militaire woelingen, waaraan het
Er spreekteenzo absoluut gelooiin de betrek_ Maasland
fe1
in de tweede helft vante veeÍtiende en
kelijkheid van aardsewaarden uit, dat de onzeker- in heel
de vijftiende eeuw blootstond,haddengeen
heid aangaandede juistheid van onze instelling, die eÍnstige
gevolgenvoor de kartuis.t Zij ontwikkeliedereen wel eens bekruipt, erdoor wordt uíngr_ de
vooral
onder het bestuurvan prior Alber"ich,
sproken en geaciveerd; hun totale overgav" án
tus Buer, die in r4r4 uít Utrecht nuui Ro.rmond
een geheel andere levensvisie dan de onze roept
haastononrkoombaarde vraag op, of wij ondanks
onze prestaties en veÍworvenheden toch niet de
diepste zin van ons bestaan buiten beschouwing
lateÍ! of ons mens-zijn toch niet op iets anclers,ietï
fundamentelers gericht is dan op h.t ,.r*.r.rr_
lijken van onzeeigen zichtbareen rarioneel-achter_
haalbaremogelijkheden.
Deze betekenis van de Kartuizerorde is thans.
vooral omdat zij in totaal nog slechtsachttien .ornmuniteiten te1t2,niet groot te noemenl in vroeger
eeuwenechter- zij werd in rog4 door Bruno án
Keulen gesticht3- vervulde zij eenniet te onderschattenkritische functie in de .q/esreuropese
maat_
schappij. Zeker in de late Middeleeuwen, toen zij
vele leden telde en haar huizen in of nabíj de stedeá
lagen, konzij, ook dank zij de positievá instelling
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binnen drie jaar de titel,,magisterartium" behaalde
enzichverdieptein de theologie.l3Toen hij eenentwintig was ging hij opnieuw naar een kartuizerlilooster,ditmaaldat van Roermond, met de bedoeling in te treden.Thans slaagdehij in zijn opzet.Als
kloosterling muntte hij uit door gebedsgeesten
trouw aan de strengeregelsvan orde en huis. Als
persoonlijke bezigheid koos hij de studie van de
heilige Schrift en de kerkvaders. De vrucht van
dezearbeid was, getuige de omvang van zijn werken, zeergroot.l4 Hij tooncleniet slechtseen intellectueleinteressein de bronnen van het christelijk
geloof, maaÍ doordacht en doorleefde de Openbaring en de kerkelijke traditie op persoonlijke
wijze.
Dionysius' kennis, zijn vermogen zich op overtuigendemanieruit te drukken en niet in het minst
zijn sterke gestel,dat hem in staat steldezeer veel
werk te verzetten, deden de prior van ,rMariae
Bethlehem" ertoe besluitenhem te benoementot
)rpÍocurator" van het klooster. Hierdoor kwam hij
in contact met de buitenwereld,zowel doordat hij
de materiële belangen van zijn huis te behartigen
kreeg alsook doordat hij de eredienstging verzorIn persoonlijkegesprekgen in de Bethlehemkapel.
ken met allerlei mensen, in brieven en in preken
kon hij zijn geestelijkerijkdom uitdragen en ging
hij in toenemendemate invloed uitoefenenop de
mentaliteit van Roermondse burgers en bewoners
van de Roerstreek. Hii bleef niet onopgemerkt.
Toen de romeinse legaat, kardinaal Nicolaas van
Kues in de jaren r4toltr het Rijnland bezocht,
koos hij Dionysius tot begeleideren raadsman.ls
haddenin hem eenman met
Ook de ordes-oversten
velerlei capaciteitenontdekt. In 1461 droegen zij
hem de voorbereiding van een nieuwe stichting op
bij's-Hertogenbosch.teDe omstandighedenechter, waarin hij hier moest werken, met name de ongelukkige en ongezonde ligging van het terrein,
dat als kloostergrond vervrorven was, waren zelfs
voor zijn ovefiflens toch zeer groot weerstandsvermogen te zwaar. Met moeite wist hij weliswaar
een karruisvoor eenprior en zesmonniken te bou'wen, maaÍ de leiding van de jonge communiteit
kon hij niet meer op zich nemen. ln 469 keerdehij
naar Roermond terugl?, waar hij, uitgeput door
verschillendeziekten, op rz maart r.47Í stíe{.78
Blijkt reeds uit deze summiere levensloop van
Dionysius van Rijckel op hoeveel terreinen en in
hoeveel opzichten hij zichbekwaam toonde en ook
lroe lrij, ofschoon steedstrous/ aanzíjn contemplatief ideaal, zijn gaven niet verborgen hield, zijnbetj

tekenis wordt er toch niet ten volle door aangetoond. Deze is namelijk hierin gelegen, dat hij
door woord, geschriften optredeneenvan de dragersis gewordenvan eengeestelijkevernieuwingsbeweging, die eeuwenlang- en wel veel langer dan
men doorgaansgeneigd is aan te nemen - de religiositeit van Maas- en Rijnland mede bepaald
heeft.le
De Roermondsekartuizer behoort tot de groeP
van mystieken,die aan de vooravondvan het tijdperk van Reformatieen Co ntra-Reformatieduidelijk
inzagen, dat het geloofsleven een nieuw élan behoefde, een élan, dat de vele veranderingen op
maatschappelijk vlak kon opvangen en verwerken.20Hij beoogdeeen persoonlijkebeleving van
het christelijkgeloof en dit niet louter door het beoefenen van vele devoties, maaÍ vanuit de heilige
Schrift en de'werkenvan erkendemeestersvan het
geestelijkeleven. In zijn meditatiesen preken wist
hij de juiste snaarte treffen en tallozenop te wekken
tot een diepe eerbiedvoor God, een intenseliefde
voor de lijdende Christusen eengroteachtingvooÍ
de Kerk als de door de heilige Geest geleidegemeenschapder heiligen.zl Hierdoor schaardehij
zich ín de rij van grote laat-middeleeuwsepredikers
maar tevenstoondehiizich
als Eckhart en Tau1et22,
open voor een bijbels-humanistischevisie op de
christelijke levensvervulling, waalan Nicolaasvan
Kues een voortrekker was.23Hij was zeker geen
,,Schwármef', maat evenmin een rationeelreformator. Het dichtst stond hii bij de,,modernedevotie", die in hem dan ook graaghààrmysticus zag.%
In de vijftiende eeuw, toen het ,,burgerlijk
levensideaal" allerwege gestalte kreeg, fungeerde
Dionysius als een woordvoerder van het streven
naar een nieuwe, Schrift- en Kerk-getrouv/e realisering van het christendom,welke inspeeldeop het
gevoelen van een economisch-en sociaal-veranderende maatschappij.Roermond, dat juist toen als
handelssta
d in aanzienen betekenis steeg 25,was
een alleszinsgunstig arbeidsveldvoor een man als
hij. Het is natuurlijk niet mogelijk exactaan te geven hoe gÍoot zijn invloed was op de religiositeit
van zijn medeburgers,maar wel is als vaststaand
aan te nemen, dat hij in de enige,,Limburgse" stad,
die ooit eenkartuis binnen haar murenbezatrzowel
een weg baande voor de beoefeningvan een echt
christelijk humanisme26alsook de positieve aandacht voor goed kerkelijk leven veilig stelde.2?
Dat hij ook tegenstandershad, valt niet te verwonderen; met name zijn ordesgenotenmaakten hem
wel eens verdacht bij zijn overheid, zonder dat
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deze daardoorin haar vertrouwen in de beroemde
schrijver en predikeÍ ernsrig geschokt werd.rg
Dionysius de Kartuizer heeft steedsveel verering
genoten, al is deze steedsin bescheidenheidbeoefend.Pogingen van provisor'Willem Cloots van
het Roermondsegroor seminarie,in de twintiger
en dertiger jaren van deze eeuw ondernomen, hem
tot de eer der altaren te doen verheffen, zijn op
niets uitgelopen, vooral omdat de Kartuizers een
dergelijk srreven uir eenvoud niet wilden steunen.zeHet enige overblijfsel van de actieis het feit,
daf voor het hoofd van de m-vsticuseen ereplaatsis
ingeruimd in de kapel vanzijnvoormalig huis. Het
feit, dat het dit jaar vijf eeuwen gelèden was,
dat hij stier{ kan de herinnering aanzijn betekenis
als een religieus-be'siogenvoorganger in een zich
vernieuwende maatschappij aafl het einde der
Middeleeuwen verlevendigen. Tevens kan het
ook de aandacht richten op de Kartuizerorde als
zodanig, die nog steedsdoorhaar,,on-wereldse,,
leefwijze een bron van inspiratie kan zijn voor
ieder, die zoekt naar de werkelijke zínvanhet leven
en sffeven van ons mensen.
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B r i e v e no v e r M a a s t r i c h tl l
Brief

XXI

(In dichtvorm verwijt de schrijver zijn vdend hem
van verraad te beschuldigen,omdathli hem geen
brief had geschreven).
Is het voldoende in een vreemd land te zijn, om
tot schrijven verplicht te zijn? Als dit zo is, dan
vertrek ik morgen weer naaÍ Frankrijk, of sruur mij
andeÍs maat een secretaris:want als ik voortdurend
aan LI, aan de markies en aan de abbé zou moeten
schrijven, dan zou er nooit een eind aan komen.
Ik houd van de Vrijheid; ik eerbiedigdie van anderen en wil niet, dat men de mijne belemmert.
(Dan volgt weer een gedichtie, waarin hij zegt
,,Dus geengekheidmeer,|k za| schrijven, als ik er
zin in heb en dit moet men bij het beantwoorden
ook maar doen. Als het schrijven verveelt, danlaat
men het maar.")
De Fransetroepen zijnnietlang genoegin Maastricht geweest, om van deze stad al een Franse te
kunnen maken. Zii is, op enkele onbetekenende
dingen nq zoals zij was, vóórdat Lodewijk XV
haar een gouverneur gaf.Ieder volk heeft zijn eigen zeden en het verschijnenvan enige Fransen is
niet voldoende deze te veranderen.Alle stedenin
het veroverd land zijn nog steedsniet Frans, misschien zullen ze het wel nooir worden. Parijs,
waardevriend, moet altijd Parijs blijven en om dezelfde reden moet Maastricht nu eenmaal Maastricht blijven. Het ,,Hollands" is de nationaletaal,
van de weeromstuit wordt er ,rluiks" gesproken.
De kooplieden kennen gewoonlijk beide talen.
Bijna alle ,,beschaafde" mensen spreken Frans.
,,/

Zonder het dweepziekegedoe, dat overigensnooit
ergens goed voor is, zou het volk tamelijk verdraagzaam zijn: het is arm efi zal dat nog lang
blijven.
Ofschoon het theater een kostbaar vermaak is,
beweert Maastricht toch toneelspelerste hebben.
Het garnizoen onderhoudt het gezelschap.Het
afgelopenjaar was hetzo klein, dat de priestersvan
,,Melpomene en Thalia"l niets te eten hadden.
Degene,die de rrverkwister" speelde,kon zelfsgeen
biertje kopen. De heerde Sérigny2,die optradin de
rollen van de ,rdeftigeoude heÍen", vertelde mij,
dathij zeveÍtfrancs per maand had ontvangen: dit
'q/asnu juist eens de kans om tegen Orosmanes
te
kunnen zeggen:,rLaat mij maar in de gevangenis".
Dit jaar is het garnizoentalrijk en worden de toneelspelersvrij goed betaald.
Madame De La Sablonneamoest niet in zo'n
kleine schouwburg spelen.Deze charmanteactrice
zou onze grootstestedendoen genieten.Het is een
slechtepolitiek van de Fransetoneelspelers,dat ze
niet beter waken over de gezelschappenvan het
koninkrif k en dat ze acteursnaar den vreemclelaten
vertrekken, waar ze ínplaats van er hun talenten te
vervolmaken, tegenzin in zich zelf gaan krijgèn en
tenslottevervelend worden. Mijnheer De la Brière5
moest ook niet in Maastricht blijven; hij heeft te
veel talent om voor mensente spelen,die hem in't
geheelniet begrijp.n.
Geloof niet, mijn vriend, dat ik de goedesmaak
van de ,,Hollanders" in discredietwil brengen:ik
vind, dat zij over hun acteurseen gezoncloordeel
hebben en dat zíj deze.nmet evenveelrecht waar-
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