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Toenik in de zomer van zooTop bezoekwas bii dom MarcellinTheeuwes,
de uit Nederland afl<omstigegeneraleprior van de karruizerorde,hadden
we eeninteressantediscussieover het begrip 'spiritualiteit' en de betekenis
daarvanin de kartuizeruaditie.Ik was in La GrandeChartreuse,het moederkloostervan de kartuizersbij Grenoble,om het script van mijn boek 'Gods
eenzamezwijgers. De spiritueleweg van de kartuizerstaanhem voor te leggen. De oorspronkelijkeondertitelvan het boek luidde echter'Despiritualiteit van de kartuizerst,maar die werd op uitdrukkelijk verzoekvan de prior
veranderdin 'De spiritueleweg van de kartuizerst.Dom Marcellinvond het
begrip spiritualiteitniet alleenwat tendentieusen mogeliik concurrentieel
klinken, volgenshem bestaater tiberhauptniet zo ietsals een'kartuizerspiritualiteit'.
De velespirituelewegenin navolgingvan |ezus:
differentiatiein het religieuzeleven
Eenconcreteen bevattelijke
inhoudgevenaanhet begripspiritualiteitis niet
zo eenvoudig.
Tal van christelijkeauteursen theologenhebbener doorheen
hun eigeninvullingen interpretatieaangegeven,cleeneal
de geschiedenis
dandeandere.VolgensVanDaLe
wat geslaagder
betekentspiritualiteitkornveg
levenshouding'.
Het Theologísch
een'geestelijke
Woordenboek
duidt het begrip
geestelijkeleuenshoudíng,
spirirtraliteitin de meestbredebetekenisals'eenbewuste
levensídeaal,
hetbeheersen
d.tu.z.het\evenuolgens
eenchristelíjk
uan alledoenenloten
doordechristelíjkelevensvísier'.
Maar de tekst rvijst ook op de meer specifiekeen
uoÍmvan
traditionelebetekenisvan het woord 'spirirualiteit''alseenbíjzondere
(...) beheerct
uolmaalcth
eíd.Dezebetekenis
hetdlffrentiiLe
hetsfteuen
naardechristelijke
spiríuolmaahheídstreuen
enkomttot uitingin termenalsbenedicríjnse
of franciscaonse
doorhetgrotechristelijkeleuensideaal"3.
tuolíteit(...). EIkespírítualíteitwordtbeheerst
kunnenwe tweeinteressante
Uit de definitievan het TheologíschWoordenboel<
gedachtenover spiritualiteitdestilleren:vooreerstdat er maar éh chrístelijk
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bestaat,met name eenleuenzo ideaalalshet levenusn Jezus.
En ten
leuensideaal
bestaanom dat eneleuensideaal
dat er uelewegen
re betrachten.We zoutrrueede
christelíjke
den rnet anderewoorden kunnen stellendat er in realiteit maar é.én
bestaaten dat is die vanJezuszelf,,Om die ene spiritualiteitconspiriwaliteit
irrrt te beleven,bestaaner echterverschillendeinvalshoeken:een dffirentíwegen
dus. Een analogediscussiebetreft het woord l(erk:er
afieaanspírítuele
of
is maar íón(krken dat is die van )ezus.Er bestaanechtermeerderekerken
gemeenschdppen
die samendie ene l(erk van Christus vorrnen.In de
kerl<elíjke
spreek men zo over eenheid
ín uerscheídenheid.
Wat ons discours
ecclesiologie
dit
betekenen:
de
ene
uan
zou
kunnen
spfuiualíteit
bestaat
in deuele
befteft,
Jezus
wegen
tot
navolging.
spíriwele

zich op de woestijnervaring
op zijn beurtconcentreerde
vanJezusen de momentenwaaropde Heerzich terugtrokom te bidden.Het eigencharismavan
bestaatdanook uit eenzaamheid
en stilte.Kortom,de bonte
de kartuizerorde
aankloosterorden,
congregaties
en sociëteitentoont ons de
verscheidenheid
wegen
die er bestaanals mogelijke nauolgíng
uanJezus.
dffirentiatieaanspirituele
voeltdoor de typischekleur van éénbepaalde
Zoalseenbij zich aangetrokken
bloem en eenvlindernet door de kleur van eenandere,zo heeftelkekloos- of net afgestoten
- gevoelddoor de unieke
terling zich ooit aangetrokken
particulierekleur vaneenbepaaldreligieusinstituut.Of om het rnetsimpele
woordente zeggen:eengale5iaan
is geenjezuïet,eenfranciscaan
is geendominicaan,en eentrappistgeenkartuizer.

Charteuse
opwierp
Zo kom ik tot de eersteobjectiedie de prior van La Grande
regende oorspronkelijkeondertitelvan mijn boek. Zoalswe al zegden,kon
'De
wat concurdekartuízers'immers
volgenshem de zinsnede spiritualiteituan
een
rentieelof tendentieusklinken, alsof de zogenaamdekatnízercpiríualiteit
monolithischblok vormt binnenhet spectrumvan het religieuzeleven,dat
eenignatiaanse,
een franciscaanse,
dan zou bestaanuit eenkarmelitaanse,
eenbenedictijnse
spiritualiteit,enzovoort.De indruk kan
eendominicaanse,
wordengewektdat elke orde of congregatieals een patent een eigenspirivan die van de andere.Er zíjnvoortualiteitclaimt, duidelijkonderscheiden
bekendvan eenzekereconcurrentiegeest
die
beeldenuit de kerkgeschiedenis
ofop kleinereschaalrussenbepaalde
ftrssenbepaaldeordenen congregaties,
en de deemoeddie een
kloostersen abdijen,bestond.Met de bescheidenheid
kartuizereigenis, voeldedom Marcellinzich wat onbehaaglijkmet elkemogelijkeschijnvanconcurrentieofnaijvertussende verschillendereligieuzeen
monastiekefamilies.
Als mens zïinwij altijd beperk: niet alleenin tijd en ruimte, maarzekerook
door eigenfalen en tekortschieten.Hoe edel ons strevenook is, nooit slagenwe erin om het christelijkelevensideaal
in totaliteit te beleven:ons leven
is nu eenmaalniet zo ideaalals dat van Jezus.Om de ene spirirualiteitvan
|ezusin totaliteitte beleven,ontbreek het ons als mens aan eenfundamenteledimensie:die vanhet goddelijkzijn. Alleen]ezus zelf,die God elr mens
is tegelijk,was in staatom dit levensideaal
in toof dezelevensspiritualiteit
taliteitte beleven.Onzeeigennavolgingzal zich daaromaltijd beperkentot
éénof meerdere
íacettenvan]ezus'leven,sterkbepaalddoor de contingentie
vanonzeeigenaard,onzeeigenvoorkeuren onzeeigenafl<omst.Dit Fundamenteelmenselijkkantjevande christelijkenavolging zienweduidelijkin het
levenvande heiligen,zekerin dat vandestichtersvande ordenen de congregaties.Sint-Benedictus
bijvoorbeeld
was geenIgnatiusvan Loyola,Theresia
vanAvilawas geenTeresavan Calcutta,en Don BoscogeenPaulusvan het
Kruis. Elk van hen had een eigenaard, een eigen karakter,of beter gezegd
eeneigencharisma,dat weeromsterkgetekendlverd door de contingentie
vande geschiedenis
en de nodenvande tijd. In de vormgevingvanhun eigen
religieuze
levensstijl
hebbende ordestichters
daaroméénof meerdereFacettenvan]ezus'levensterk(er)in de verfgezet:de enede caritas,de anderede
verkondiging,en weereenanderehet gebedof de contemplatie.Sint-Bruno

gelukenvrijheidin dewoestijn
Despiria-rele
wegvandekartuizers:
I(an men nu eigenlijksprekenvan eentypische'spiritualiteitvan de kartuizers'
of niet?Ik kom zo tot de tweedeobjectiedie de prior vanLa GranrJeChartreuse
maake tegende oorspronkelijke
ondertitelvan mijn boek.Eenanoniemekartuizermonnik- de kartuizershebbende gewoonteom anoniemte publiceren
- schrijft in het artikel Stilteen eenzoamheid.
Het leven van een kartuizer dat
de terminologie'kartuizerspirinraliteit'
eerderongelukkigis. En hij legt ook uit
wáarorn:"Veeleerdan hetvolgenvaneenvoorgeschreven
spirifueelparcoursoí
eenbepaalde
ascetische
rnethode,laatdesolitairemonnik zichvormendoor het
kartuizerlevenzelf dat eenlevenvaneenzaamheid
en armoedeis en waarvanhet
ritmegeheelbepaaldwordtdoorhetbiddenvandeofficiesendoor deliturgische
en het vaaklangdurigegebrekaandirectmenselijk
kalender.De eenzaamheid
contactvoerende monnik tot eenzeerintenserelatiemet zichzelf met God en
met de anderen.Alleenin dezezeerbeperkezin zou men nog kunnenspreken
op voorvvaarde
vaneenkarruizerspirirualiteit,
dat men ze ontdoetvanelkvooraf
gedefinieerdkarakter.Uiteraardstruc[ureerten bepaaltde gemeenschappelijke
regelin zekerezin het helebestaanvande karruizermonnik,maartoch zijn het
vooralde voortdurendeen onvoorzieneschommelingenvan het levenzelf die
hem naarzijn binnenkantleiden,daarwaar hij de stemvan God kan horen en
waarailesnieuw wordt. In het karruizerleven
draaitallesoin het nu-moment,
datzynvolheidinzíchzelídraagten dataltijdactueelen geheelnieuwis"a."Het
voornaamste
kenmerkvandezeroepingis het zichaangetrokken
voelentot een
levenvaneenzaamheid
en innerlijkheid,gerichtop eenpersoonlijkeen intieme
ontmoetingmet God en Chrisrus.(...)Om dit doelte bereikenvolgt elkekartuizereenpersoonlijkeweg, die zelfsvoor zijn medebroeders
vaakverborgen
blijft"5.
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De laatstegedachte
vanonzeanoniemeallteuris ftindamenteel
in onzediscussie overhet al dan niet bestaanvaneenspecifiekekartuizerspiritualiteit:
in het
gaathetvooreetst
om de zeerpersoonlijkeweg die elkeindividukarruizerleven
elemonnikin zijn zoektochtnaarGodbewandelt,
eenweg die sterkverschillen
kan vanpersoontot persoonen die dusvoor elkekartuizerandersen uniek is.
Sterkerdan in het cenobitische
monnikendom6zoalsbij de benedictijnen
en de
cisterciënzers,
kent het semi-eremitische
kartuizerlevenT
een aaltzienlijkdeel
van$rsiekeeenzaamheid,
meteengrotepersoonlijtce
vrijheidtot gevolg.De kar-

otízerbrengtimmershetgrootstedeelvande dag- ongeveerr8 uur - in de eenzaamheidvanzijn kluis door.Tussende ldeineofficies,die door het luidenvan
en diedoorelkemonnik alleenwordengebeden,
deklokwordenaangekondigd
is de kartuízervríj om zijn tijd in te vullen zoals hij wil, met gebed,srudieof,
vanhetkartuizerleven,
vergeleken
metanderestrenge
"Voordeel
handenarbeid.
je
grotendeels
getuigtde
is
het
leven
zélf
dat
kan
organiseren",
kloosterordes,
jaar
Wittevrongel,
die
in
het
Parkminklooster
van
Kris
ex-kartuizer
Vlaamse
5
je
je
groenten
ruintje
bloemen
of
van
(Engeland)
leefcle.
"ln
kan
kweken,
ster
je
je
genieten,
gedichten
naruur
kunt
in
cel
schrijven
of
iconen
omliggende
de
lnderdaad,datwasook éénvandeeerstewoordendiedeprior van
schilderen"s.
van Portes,gelegenrussenLyonen Genève,tot mij sprak
hetkartuizerklooster
'In
toenik er in de zamervanzoo8tweevollewekenmocht verblijven: de kluis
je
benje vrij.Iedoeter wat wil!'
kan het repetitieveritme vanhet kartuizerlevenmisschien
Voorbuitenstaanders
oeverloosmonotoonlijken, maarvoor de karruizerszelfwordt de eentonigheid
na verloopvan tijd overstegendoor een gevoelvan intenseinnerlijke rust en
psychischevrijheid.Het strakkedagschemais een hulp, zekerin de beginperiodevan het monastiekeleven,om al die vrije uren in de kluis niet verlorente
lopenin nietsdoenen verveling.Langzaamaan moet de monnik lerenom de
verschillendeactiviteitenin de kluis zodanigte organiserendat ze zoveelmoHij moet met anderewoordenlerenmet
gelijkgeestelijke
vruchtenopleveren.
zijn'vrijetijd' om te gaanen die zinvol in te vullen. In de woestijnis devrijheid
eenleerschool."De uiterltjke regel heeftsiechts eenpedagogische
functie op
in
vrijheid",schrijvende Fransebisschoppen
de weg naar de waregeestelijke
eenpastoralebrief naaraanleidingvan het negendeeeuwfeestvande doodvan
Sint-Bruno."De uiterlijkeregelmoet de monnik beedebij bee$egevoeligrnakenvoorde innerlíjkeregel,die de HeiligeGeestinzijneigen hart zelfis. Onder
het toeziendoog van zijn geestelijkebegeleiderleert de karruizertijdenszijn
vormingom metdevrijheidin dekluiste spelen(...)"e.
"Vrijheid?",zullensommigenechterkritischopwerpen,"hoe kan eenkartuizer
zichnu vrij voelen?"Voorvelemensenlijkt eenkarruizerklooster
eerderop een
gevangenis
of eenkerker:hoge muren die de buitenwereldafsluitenen afzonderlijkecellenwaarinde monnikenopgeslotenzitten."Van buitenafbekeken
kanhetkarruizerleven
regelinderdaadeenstrakkeurslijílijkenmet allerhande
tjes,ascetische
Eenkaderwaaringeenopenheid
praktijkenen mondgebeden.
lijk te bestaanvoor soepelheid
De ideedat de kartuizers
en ontsnapping"r0.
zichvrij kunnenvoelenlijkt op het eerstegezichtonmogelijken contradictoir.
Maartochvoelen zij zichéchtvrij binnende murenvanhet kloosteren de kluis.
Eenvrifheiddieweliswaarvanbinnenkomt- eengeestelijkevrijheid dus- en die
menstilaanmoetveroveren:
dekartuizerszijn 'bevrijd'vanallewereldsezorgen
enuiterlijkebijkomstigheden
gerichtheid
die deinnerlijkerust en dewaakzame
op Godkunnenverstoren.
En échtevrijheidleidt tot échtgeluk.
"Verheugtu te zijn aangekomen
op de rustigeen veiligeplaatsvandezeverborgenhaven"rt
in éénvanzijn brieven."In dewoestijnkunnen
schreefSint-Bruno
sterkezielenzoveelontvangenals zij maarlvillen", noteerdehij in eenandere
8 ,frnnrtiit:ri;,>,'.i

brief,,"Ze kunnener rustvindeninzíchzel{,er de kiemenvande deugdentrouw
ontwikkelenen er Ínetvreugdedevruchtenvanhet paradijsplukken.(...) In de
aan eengevuldnietsdoenen aaneenrust-inwoestijnkan men zích overgeven
mijn broeder,
al dezehindernissen
enellenden,
enveractie.(...)Ontvluchtdus,
van de
laatde stormenvan dezewereldom in de veiligeen rustigeankerplaats
havente verblijven"12.
"Uw eenvoudprikkelt velentot naijver.Uw tevredenheid
in hun hebzucht.Uw afwendingvanalleuiin uw strengearmoedeverwartvelen
(erlijkedrukteboezemtvelen
huiverin"r3,mijmerdeWillem vanSaint-Thierry
in
dekarruizersvanMont-Dieuenkeledecennialater.En nog
zijnGuldenBrieJ-aan
ook kardinaalDanneelsvolmondigdatdekartuieenpakeeuwenlaterbevestigt
voelenin hun kluis: "Integendeel,
zerszichniet opgesloten
of vereenzaamd
de
onthechtingaandematerielewereldgeefthun eengevoelvanvrijheid"r4.
DebekendespreukO beatasolitudo,o sola beatitudotsof () zqligeee,nzctamheid,
o enigezaligheidlicht eentipje van het paradoxalemysterieof geheirnvan het
kartuizerlevenop. 'Vandie vrededie de wereldniegkent't6zoalsBruno zelf het
versheeftsnelinganggevondenalskenspreukvan
noemde."Het aangehaalde
en
is
behalve
op hetpoortgebouwvan
dekartuizerorde
hetkartuizerkloostervan
Calcivanafdezeventiende
eeuwtevindenop tal vanrelictenuit degeschiedenis
van de orde.Zebrengttot uitdrukking wat degenezoektdie de kartuisbetreedt:
die leidt tot de enigezaligheid.De eenzaamheid
is in
de zaligeeenzaamheid,
het zelfverstaanvan de karruizerskennelijk het meestwezenlijkeelementvan
hun roepingenvanhun religieuzelevensstijl.Zljbepaalthun eigenheidte middenvande anderevormenvan religieusgemeenschapsleven
die de christelijke
traditie in de loop der eeuwenheeft gekenden nog kent. (...) De cella lkluis]
is het verblijfvan eenzaamheid,
waarde kartuizerhet grootsteen belangrijkste
gedeeltevanzijnmonastieke
levenin doorbrengt.Hij moet de plaatsen de eenzaamheiddiehij er beleeft,koesterenen zich er nietom onbenulligeredenenuit
Iatenverdrijven"rT.
Geestelijke
vrijheidleidt op termijn dus tot geluk,zoalswe probeerdenaan te
tonen.Geluk is het uiteindelijkedoel van elk mensenleven,
ook van het karnrizerleven.
Hoe de kartuizernu dezevrijheiden dit geluk voor zichzelfmoet
verwerven,
vindt hij niet terugin handboeken.Ook zijn geestelijke
leider,zijn
novicemeester
of zijnpriorkunnenhem geenbestaande
formuleofreceptvoorschrijven.Wantlvatvoorde éénzoetproeft,kanvoorde anderbittersmaken.Er
is met anderewoordengeenpregedefinieerde
voorhankcu'tuizersptiritualiteil
den. Het gaateerderom eenspirilueleweg die door alle kartuizerssamengevolgdwordt: de,spiriÍttele
weg vun clew'oestíjn.Dezeweg bestaatuit eena:rntal
vastekrijtlijnen,zoalseenzaamheid
en stilte,alzonderingen eenvoud,
contemplatieen gebed,ascese
en volharding.Maar toch is dezeweg tegelijkvoor elke
monnik individueelen uniek.Het uiterlijkekadervan het kloosteren de kluis,
de uiterlijkeleefregels
en de constituties,het uurroosteren de voorgeschreven
gebedenen activiteiten,
scheppeneenbevoorrechte
biotoopvanstilte,rust en
eenzaamheid,
waarinde kartuízerzichkan richtenop de kern vanzijn roeping
en op het middelpuntvanzijn leven:zijn eigenhart, zrjneigenbinnensteof zijn
eigenziel,wantjuistdaar,waargeenanderenkunnenbinnengluren
of binnenfumoíít t'i'-'"'''"9

van de
breken,kan hij God bij uitstekvindenen ontmoeten.De eenzaamheid
kluisis nooit eendoelop zich, maareenmiddelom demonnik naardekernvan
zijn bestaante vo€refl:de contemplatievanGod zelf, "AlleenvanGod, en voor
schreefPieter
Godalleente leven, z\edaarhetwezenvanonzeeenzaamheid"r8,
Vande MeerdeWalcherenzo treffendin Het wifte Pcrradijs.
De individualiteitdie de spirirueleweg vande kartuizerszo sterkkarakteriseert
dat er bestaattussende koorwordtonderandereduidelijkin het onderscheid
eenonderscheid
dat teruggaattot de tijd van
rnonnikenen de lekenbroeders;
Bruno zelf. Bij zijn intredeof in de loop van zijn opleidingkiestelkekandidaat
Dit onderscheidrussende
bewustéén van beidevormenvan kartuizerleven.
en
de
niet-gewijde
broeders
wordt
wel eensverkeerdelijkals
priestermonniken
feodaeenverdokenvormvanklerikalismeof als eenrestantvanrniddeleeuws
of hij zich
lismeverstaan.In werkelijkheidmoet de kandidaatonderscheiden
vorm van solitairlevengeroepenvoelt.
tot de radicaleof de meergetemperde
zijn volwaardigekarruizers:eenZoweldekoormonnikenals de lekenbroeders
zaamheiden stiltevormenvoor beidende vasteondergrondvanhun weg naar
kartuizergevrijheiden geluk,vanhun weg naarGod dus."De oorspronkelijke
maar combestonduit de eenheidvan dezetweeonderscheiden,
meenschap
plementaireen onafscheidelijke
delen.Uiteraardis het levenvan de monniken
sterkverschillend.
De monnikenlevenin de veren dat van de lekenbroeders
borgenheidvan hun kluis. Ze zíjn priesterof ze zijn geroepenhet te worden.
hun levenineenzaamheidaanGod, maarze
wijdeneveneens
Delekenbroeders
verrichtenmeerhandenarbeid
en dragenzorgvoor alle materiëleaangelegendelen,zoudekartuizerorde
heden(...).Zonderde bijdragevanbeidespecifieke
nooit gereduceerd
wordentot
nietzijn watzeis. Daaromkan het kartuizerleven
hetlevenvanéénvanbeidedelen.omdathetnet bestaatin de eenheidvanbeide
levensvormen"le.
DomAndréPoisson,de vorigegeneraleprior vande kartuizerorde,
wijst in een
onuitgegeven
die de spiconferentie
treffendop de eenheidenverscheidenheid
ritueleweg van de karnrizerszo typeert:"Men kan stellendat er binneneenzelftlegemeenschap
priestersen broedersleven,werkersen koormonniken,
novicenen zieken.Het gaatdus om zeeïverschillende
levensstijlen.
Men kan
zichafvragen
roepinghebben?Er is bijvoorbeeld
dom Miof zij allendezelfcle
cheldie regelmatigenkeledagenper jaar op reis is, maarook dom Marc die
praktischnooit zijn kluisverlaat.Ik beneÍvanovertuigddat hetweldegelijkom
dezelfderoepingen hetzelftlelevengaat.Elk van dezelevensstijlen
toont een
versclrillend
kan het karruizerleven
aspectvananzeroeping.De schijnvverper
vanuitverschillende
hoekenbelichten,maaruiteindelijkgaathet overhetzelftle
leven.Eenlevendat tegelijksoepelen absoluutis. Sint-Brun
o zegt:'Bestaat
er
eenhogergoeddanGod te zien?'En dezieldieGod bemintroeptuit: 'Wanneer
zaiik Hem zíen?'Dit is in grotelijnendekartuizerroeping,
dÍemenop verschillendemanierenkan beleven.
Zoweldoor depostulantdie net is toegekomen
en
op zoekis naarGod, maardie nog eenbeedetwijfelt,als door de monnik die
lrieral 5o jaar is en al eenbeetjeeruaringheeft(...).De geestvanonzestanlten
Iuidtalsvolgh'Jeleeftin de kluisvoorGod.Wel,doeerwatje wil, maardoealIO fwa,ii[íy'.i ;..r,r,..,

lesvoorGod'.(...)Alsje netalsdewoestijnmonniken
mandenwil vlechten,
wel
vlechtdanmanden,desnoodsde heledag.AIs je de bijbelvanbuitenwil leren,
je tot God
wel leer die dan van buiten.Het belangrijksteis dat je bezigheden
voerenenje bij God latenzijn"zo.
Eenspiritueleweg met bochtenen bulten
Wewillen verrevan de indruk wekkendat de geestelijkevrijheiden het geluk in
het kartuizerlevenals goedkopevruchtenvoor het grijpenliggen.De spirituele
wegvande kartuizersis er altijd éénmet bochtenen bulten.Het vraagtgeduld,
volhardingen uithoudingom hem ten eindetoe te gaan.Het is verleidelijkom
hetsolitairelevente idealiseren
oíte romantiseren,
om het metanderewoorden
zovoorte stellendathet niet meeraandewerkelijkheidbeantwoordt,
"zoalsdat
gemakkelijkgebeurtdoor
mensendiehetnietuitlangdurige
ervaringkennen"2r,
aldusde NederlandsekarfuizerIohan de Bruijn, monnik van de Transfiguratie in Arlington (USA).De eenzaamheid
wordt echterook getekenddoor 'de
kenmerkende
beproevingen strijd die de stabiliteitin de kluis meebrengt:dorheid, monotonie,de confrontatiemet zichzelf en wat de traditie de 'gedachten' noemt(plannenmakerij,
verlangens,
beeldenetc.die de geestvoortdurend
doorkruisen),de leegtevan hart, gevoelen zinnen,gebrekaanuiterlijkemiddelenom de motivatieop gang te houdenófom evenafstandte kunnennemen.
In dezesituatiekan men ongemerktgaanverzandenin routine of gaanvluchten
in futiliteiten.Is de kluis niet ook de plek waarik mezelftotraadselben?Brengt
eenzaamheid
nietook tot eenvoortdurendondenrragen
vanmijn geloofenmijn
voorstellingen
vanGod (...)?"" Het is de fundamentele
ervaringvanwat door de
monastieketraditie de acediaof de lusteloosheidwordtgenoemd:de ervaring
vanspirirueleduisternis,afwezigheid,afl<eer
en zelfsdepressie.
"De tocht naar
hetbeloofcle
landis veren dewegendie naardebronleidenzijn droogen dor"r3,
merkende statutenvande karruizerorde
realistischop. De novicemeester
moet
dekandidatendaarom"stelselmatig
vormenin het gebruikvanhun vrijheid,in
de heiligevrijheidvanonzesolitairelevensstijl"2a,
merk eenanoniemekartuizerauteur
verstandigop. Ik beseldathet bestekvandit artikelte beperktis om
uitgebreidop de keerzijdevan de medaillein te gaan,maartoch moestik die
evenaanrakenom authentiekte blijven.
Slotbeschouwing;
hoe de titel van eenboek wijzigen kan
De uiteindelijkeondertitelvan mijn boek is dus op vraagvan dom Marcellin
Theeuwes
veranderd.Ik bracht dezewijzigingniet zomaaruit schroomoíong aan,maarwel uit respectvoor de authenticiteit
denverpin
vanhet kartuizerleven.De spirirueleweg vande woestijnis eenmogelijkevorm tot navolgingvan
Het is eenwegdie nietbeter,volmaakterofheiligeris.
Iezusnaastzoveleandere.
Alleenwie echtdoor God geroepenis om deze\,veg
te gaàn,kan er devruchten
vangeestelijke
vrijheiden geluk plukken.Voor alle anderenis de woestijnweg
slechtseendoodlopendestraat.Dat is ook niet zo ergiiedereenmoet immers
zijn of haar eigenweg door het levengaan.De bredewaaieraan orden,congregaties
en sociëteiten
vormt daaromals verzamelingde enespirirualiteitvan
Chrisrus.
Complementariteit
en niet verzuilingis dus eenfundamenteel
Jezus
kenmerkvanhetreligieuze
leven.
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Het lijkt me duidelijk dat sprekenover een afgelijnde'l<arruizerspiritualireir'
theoretischongelukkigis en onvoldoendede karakteristiekenvan het kartuiin kaartbrengt.De spirituelewegvan de karruizersis breed,zo breed
zerleven
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Dit is deeigenheidvanonzeroeping,die onsin zekerezin tot echtekluizenaars
tussenonszelf,en
God is er niemandmeer"z5.
maal<t:
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