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re g ulier ek anunn i k e n e n d e b e d e l o rd e nD
. e k artui zers,al s stri kt monasti eke
orde' hebben binnen dit patroon hun plaats onder de benedictijnengekregen.
['..) Niet alleen de c e n o b íe ti s m o n n i k - d u s n i et al l een de benedi cti i n- maar
o o k de er em iet ! " r
Bo ve n s t aandc it aat is a fk o m s ti g v a n H .J .R o th , d i e i n zi j n arti kel
met sprekende
ïiret zíjn d.ekartuizers benedictíjnen?de puntjes op de i wil zetten.
Het antrvoord op de vraag of de kartuizers benedictijnen zijn, is daarmee
al
meteen Se8even:neen. Men kan de kartui zers zelfs niet in één adern
met de
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tot de verbeelding van velen. Het solitaire leven werd immers beschouwd als
een vorm van spirituele volmaaktheid. In de volstrekte eenzaamheid kon de
monnik zich totaal en onverstoord toeleggen op de contemplatievan God.
Het meest succesrijkekluizenaarsexperiment vóór dat van Bruno, was ongetwijfeld dat van de heilige Romualdus, die in het begin van de elfde eeuw in
Camaldoli (Toscane)de carnaldulenzerorde stichtte. Hij ontwikkelde het con'dubbelklooster',
cept van een soort
waarbij de eenzaamheid van een kleine
communauteit eremieten, die in het hooggebergtein aparte huisjes woonden,
beschermd werd door de buffer van een grotere communauteit monniken, die
dieper in het dal volgens het benedictijns model in gemeenschapleefden. In
Camaldoli verscheendus voor het eerst in de monastiekegeschiedenisde unieke
combinatie van het cenobttíscheen het anachoretischemonnikendom, van een
monastiek leven in gemeenschap (cenobieten)en een monastiek leven in eenzaamheid (anachoreten).
Romualdus was van oordeel dat de Regel van Benedictus, waaraan ook de
eremieten door hun geloften gebonden bleven, de intrinsieke band tussen het
gemeenschapsleven
in het coenobium (klooster) en het solitaire leven in de cel\a
(kluis) bevestigt.Vandaar de sprekendesymboliek van het wapenschild van de
camaldulenzerorde:twee duiven die uit dezelfde kelk drinken. Van bij de aanvang gold in Camaidoli het kluizenaarsleven als voltooiing van het monastieke
ideaal. De monnik die door de leerschoolvan het gemeenschapsleven
voldoende
gevormd en geiouterd was, kon in navolging van Jezus de berg opkiimmen om
i n eenzaamhei dtot G od t e bidden. Dit alles is geheelin de lijn van wat de Regel
van B enedi ctusdaa r overzegt :
"Anachoretenzijn kluizenaars die niet meer door de eersteijver rzanhun monni kenl evengedrevenwor den,m aar die door een langepr oef t ijdin het kloost er
met de steun van de gemeenschapgeschooldzijn en geleerdhebben tegen de
dui vel te stri j den.Nadat zij zich in de geleder envan de br oeder shebbengeoe-

fend voor het duel in de woestijn, zijn zij met de hulp van God sterk genoegom
z onderande rtn a n sh u l p , a l l e e nme t e i g e nhand en arm, vei l i g w eerstandte bi eden aan de aanvechtingenvan het vlees en hun gedachten."(RB 1, 3-5)

De modusvivendivan Bruno
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H et opz et v an Bru n o , d i e z i c h i n 1 0 8 4m e t z e s vol gel i ngenal s kl ui zenaar i n het
Chartreusemassief bij Grenoble terugtrok, verschilt wezenlijk van dat van
Romualdus: bij de kartuizers hebben immers nooit cenobieten bestaan. De
originaliteit van Bruno bestond in de uitwerking van een mod.usuiuendi voor
een Semeenschapvan kluizenaars, met een perfect evenwicht tussen het cenobitische en het anachoretischemonnikendom.
Een kartuizerklooster is een communauteit van kluizenaars met een minimale vorm aan gemeenschapsleven.Dit principe geldt trouwens ook voor de
lekenbroeders die instaan voor de materiële zorgen en het onderhoud van het
klooster: zlin ze Seen cenobieten,dan toch ook geen kluizenaars zonder enige
vorm aan gemeenschapsleven.Vandaardat de kartuizers zichzelfniet beschouwen als eremieten in de strikte zin van het woord, maar als seml-eremieten.
"Onze kluizen zijn weliswaar echte kluizenaarswoningen, maar ze liggen niet
verspreid in het bos of in het veld", schrijft een kartuizer uit Serra San Bruno
[Calabrië), het klooster waar Bruno in 1101gestorven is.
"De kluis van de ene monnik grenst aan die van de andere.Onderling zijn de
kluizen met elkaar verbondendoor het kloosterpand,dat ons naar de kerk, de
kapittelzaal en de refter ieidt. Dit zijn plaatsen van broederlijke ontmoeting.
Omdat wij geroepenzijn tot een solitair leven, zijr-rwe gelukkig wanneer we in
onze kluis zijn. Om die reden wonen wij in afzonderlijkehuisjes.Toch kennen
wij een aanzienlijk deel van gemeenschapsleven,
vooral op zondag ( .,) Het
kartuizerlevenbestaat echterniet uit een afwisseling van gemeenschappelijke
en eenzame momenten. De kartuizer leeft ook in gemeenschap,wanneer hij
alleen is in zijn kluis, en hij is ook eenzaam, wanneer hii samen is met de
anderen."2
Om de originaliteit van de kartuizertraditie nog duidelijker te schetsen,nemen
we hier de vergelijking op die een kartuizer ooit maakte tussen zijn eigen
roeping en die van de kluizenaar en de camaldulenzer:
"DE KLUIZENAAR.
De kluizenaar is zonder meer de man van de eenzaamheid,
maar per definitie ook de man van de beschikbaarheidvoor allerhandewereidlÍjke evoluties, zoals de geschiedenisal vaak heeft aangetoond.Hij wordt de
stichter van een cenobitischeabdij,hij trekt erop uit om te verkondigen,of men
roept hem om bisschop of zielzorgerte worden. De kluizenaar heeft het vuur
van het Absoluteervaren, maar hij heeft niet de roeping ontvangenom er zich
radicaal en definitief op toe te leggen.De eenzaamhejdkan hem weliswaar een
gans leven blijven achtervolgen,maar ze kan evengoedslechtseen tussenstap
naar
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Als zoon van Benedict usbegr ijpt de cam aldulenzerde
D E S A MA LD U LENZER.
is
eenzaal 1hei di n een analogecont ext als de kluizenaar .De eenzaam heid
de
dat
vergeten
niet
we
Laten
andere.
zoveel
naast
een manier om God te loven
apostelenvan Polen ook camaldulenzerswaren. Het is heel gewoon dat er
weer
zich onder hen professorenof predikantenbevinden,terwijl anderendan
niet
dus
im
pliceer
t
sol i tai renof zel f s r eclusenzijn. De cam aldulenzer r oeping
te
leven'"3
God
voor
noodzakelijkde keuze om exclusiefen radicaal
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ven en sloten zich aan bij de benedictijnen, de cisterciënzersof een Semeenschap van kanunniken. "De monastieke experimenten van de eifde en twaalfde
eeneeuw lieten successievelijkhet kluizenaarselement en de nadruk op de
van
vorm
Semeenschapszaamheid vallen, om weer tot een nieuwe geordende
in
leven over te gaan. t...) Bij de kartuizers eindigde het monastiekeexperiment
in
zijn
een radicaal andere levensvorm, een vorm waarbij het fysieke alleen

Origineleherschikking

als raadgever dicht bij zich wilde hebben - verbleef'
Trouw hebben de eerstekartuizers de bepalingen van hun meesternageleefd
en doorgegevenaan hun opvolgers.Een dertigtal jaar later,tussen 1121en 1128,
schreef Guigo I, de vijfde prior van La Grand-eCharffeuse,de Sewoontesvan de
eerste kartuizers neer in de Coutumes de Chartreuse of het Gewoonteboekvan
d.ekartuízers. Omdat ten tijde van de redactie ervan nog een aantal van Bruno's

gegevenen voor de komende generatiesvastgelegd.Tot in onze tijd vormt het
de voornaamste praktische en organisatorischeleidraad voor het
êítuo_onteboek
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om wiile v a n d e u n i e k e c o mb i n a ti e v a n het anachoreti sche
en cenobi ti sche
m onac his ne, rv a sh e t v o o r Bru n o o n m o g e li j k om
w el ke bestaandekl oosterregel
ook - inc luis d i e v a n B e n e d i c ttts- te tra n s poneren
op het kartui zerj deaal .E l k
gebr uik dat hi j o n tl e e n d ea a n a n d e r. ro o n " rti eke
tradi ti es,pastehi j grondi g aan
de eis en v an h e t s o l i ta j rel e v e n a a n . E e n v oorbeel d
hi ervan betreft het kopi ëren
v an boek en al s v o o rn a a ms tev o rm v a n h a n denarbei d
bi j de kartui zers. B runo
opteerde bewust niet voor scriptoria zoars bij
,
de benedictijnen en de cisterc iënz er sgebr u i k e l i j kw a s . El k e s o l i ta i rem o n ni k
ontvi ng het nodi ge schri j fgeri ef
en perkament, zodat hij zijn taak in de kluis kon
vervullen. ..Bruno innoveerde
en creëerde,minder door een heel nieuwe praktijk
op te zetten, dan door een
or iginele s am e n k o p p e l i n gv a n o e ro u d e monasti eke
gegevens[...J-,al dus dom
'ale prior
van de kartuizerorde. .,Wat al
,e, en zo legde hij iets bloot van wat hem
: en weloverwogen roeping, zo persoon_
nde regel aan te nemen.',s

De Regelvan Benedictus
en de coutumesde chartreuse
Het feit dat Bruno heeft afgezien van de aanname
van een bestaande regel in
zijn project, neemt niet weg dat hij de geschriften
van de woestijnvadersen de
grote monastieke tradities waarschijnlijk
zeer goed kende. Gezien zijn theologische opleiding - hij was doctor en magister in
de filosofie en de theologie en
jarenlang een befaamd docent exegese
aan de kathedraalschool in Reims - en
gezien zijn ervaringen in de benedictijnenabdij
van Molesme, waar hij zich
twee jaar lang als kluizenaar had teruggetrokken,
moet hij zeker vertrouwd
geweest zijn met de Regel van Benedictus. Dat
geldt overigens ook voor Guigo
I die in de coutumes d-eclmrtreuse uitdrukkelijk
naar het document van Montecassino verwijst en het één van zijn bronnen
noemt: "wij zijn ervan overtuigd
dat al onze gewoonten teruggaan op de monastieke
gebruiken in de brieven van
de heilige Hiëronymus, de Regel van sint-Benedictus
of andere authentieke
geschriften."6
Een andere bijzonderheid betreft de professieformule
van de kartuizers, die
bijna identiek is aan die van de benedictilnen. Alleen
de zinsnede ..volgensde
Regel van Sint-Benedictus"werd door Guigo I geschrapt.
Opdat het prille kartuizerideaal op termijn niet zou opgaan in het cenobitische
monnjkendom, was
deze distantie van de beroemde regel - Benedictus
omschrijft zijn doelpubliek
zelf als zii die het cenobietenbestaanwíllen leidenT onvermijdelijk. Bruno
beoogde immers geen familiavan broeders,geen
scltolaonderde figuur van een
abba [abt, vader),maar een gemeenschapvan solitairen.
Guigo I was zich bovendien zeer bewust van het aanstekelijkecharisma van
de cisterciënzerordeen hij
wist maar al te goed hoe verleidelijk het gemeenschapsleven
voor een solitaire
monnik kon zijn op momenten van fundamentele
twijfel en innerlijke dorheid.
De afwijzing van de Regelvan Benedictus was
binnen de kerkelijke context
van die tijd echter hoogst ongewoon. In de negende
eeuw had keizer Lodewijk
de vrome de heilige Benedictus van Aniane rmmers
met de opdracht bela.stom

al l e kl oosters en abdijen in het
K arol i ngi sche ri j k t e ver enigen.
D e R egel van B enedict us f ungeerdehi erbi j al s het voor naam ste bi ndmi ddel . D e besluit envan
de synodesvan d'Aix-la-ChaPelle
(tussen816 en 819) ver plicht t en
alle religieuzen om voortaan
ofw el vol gens het benedict ijns
model te l even, of wel volgens
dat van de regu lier e kanunniken. Deze eenheidspolitiekhield
dus geen rekening met het eigen
karakter van het solitaire leven. JeanBernardRestout,De heiligeBrunoin gebed,
o l i eo p d o e k ,1 7 6 3
N i euw e pogi ngent ot er em it ism e
geschieddendaarom altijd binnen de schoot van het benedictijnsemonnikendom. Ze werden op touw gezeï door kluizenaars die geschooldwaren door de
Regel van Benedictus en die er zich bijgevolg niet van distantieerden, zoals
bijvoorbeeld duidelijk btijkt in Camaldoli. Dit was bij Bruno en de eerstekartuizers niet het geval: onder de zeven kartuizerpioniers bevonden zich geen monniken. Twee onder hen waren leken en de anderen \Á/arenseculiere clerici of
kanunniken, inclusief Bruno zelf . De anonieme kartuizerauteur die we reeds
citeerden,komt zelfs tot volgende hypothese: "Stei dat een groep monniken de
kartuizerorde had gesticht, dan hadden waarschijnlijk ook zij geprobeerdom
naar het leven van de woestijnvadersterug te keren binnen het kader van de
Regeivan Benedictus. [ ..) De vrijheid van geest,niet getekenddoor een monastiek verleden, maakte dat Bruno en zijn gezellen naar het leven more antiquo
Aegyptiorum monachorum konden teru gkeren ."I

Raakpunten
We vermeldden reeds dat Guigo I in de Coutumesde Chartreusenaar de Regel
bronnen" noemde.
van Benedictusverwees en haar "één van zijn geraadpleegde
"andere
niet exhaustief en
hij
doelde,
zijn
De
authentieke geschriften" waarop
met historische zekerheid te achterhalen,aangezienhij ook ongeschrevenbronnen gebruikte.eDat geldt trouwens in gelijke mate voor de mogelijke raakpunten
met of verwijzingen naar de Regel van Benedictus: ook die zijn soms twijfel'antibronnen',
achtÍg. Bovendien maakte Guigo I gebruik van zogenaamde
dit wil zeggen van bewuste antithesen tegenovereen bepaaldebron. Zo zellen
de Coutumes zich bijvoorbeeld af tegen het principe van de benedictijnseSastvrijheid die de eenzaamheid en de afgescheidenheidslechtsverstoren kon.
Duidelijke raakpunten tussen de Regel van Benedictus en de Coutumesde
Chartreusebetreffen zeker de psalmodie en de lessentijdens het nachtofficie,de
houding tijdens het koorgebed, de stilte na de completen, de rangorde in de
gemeenschap,de taak van de econoom, de opname van novicen, de gehoor-
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ken, het verzorgen van de zieken, het ontvangen ,.'angeschenken,de manier
van reizen en de heropname van weggezondenof uirgetredenreligieuzen.l0
Tot slot willen we nog even vermelden dat ook de actuele Statuten van de
kartuizerorde,ín 1991door Rome goedgekeurd,enkele raakpunten met de Regel
van Benedictusbevatten, onder meer over de opname \,/ankandidaten, de zoÍg
voor de zieken, de handenarbeid in de kluis, de gehoorzaamheidaan de statuten en de stiptheid bij het koorgebed.
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Hoewel er tussen het benedictijnseen het kartuizer monnikendom raakpunten
en gelijkenissenbestaan,is het onjuist om hen met elkaar te verwisselen. Hun
'geaardheid'
is daarvoor te anders. De kartuizers zijn dus niet zoals de cisterciënzers, de trappisten en de camaldulenzerstwijgen aan dezelfde benedictijnse
stronk. In de tuin van het monastieke leven zljn zij opgeschotenals een afzon'eigen
derlijke boom, als een
soort'. De initiële vraag - of de kartuizers benedictijnen zijn kan dus niet anders beantwoord worden als met een meesmuilende
reactie die ook een bedelmonnik niet zal kunnen onderdrukken wanneer
iemand durft te suggererendat de dominicanen franciscanen zijn.
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