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T.Preruns

Levenin hethartvande Kerk:de kartuizers
en de kerkelijke
communio
Eenverschilin perceptíe:nut of zin vanhet kartuizerleven
voorde Kerk

"Dewereldis sterkveranderd
en lijktwel op zichzelf
teruggeplooid
en de
smaakvoorhethogereen hettranscendente
(...)',zo stelt
verloren
te hebben
generale
"De
priorvande kartuizerorde.
domMarcellin
Theeuwes,
de huidige
tomeloze
noodzaak
plaats
aanonmiddellijkheid
enefficiëntie
latensteeds
minder
om de zin voorhetspirituele
en hettranscendente
te smaken.
Eenradicale
keuzevoorGodwordtvandaag
nogmaarmoeÍlijk
of zelfsnietmeerbegrepen.
Hetmonastieke
levenis daardoor
geworden,
eerdereenrandverschijnsel
zelfs
voorvelegelovigen"l.
Inderdaad,
eenkerkelijk
engagement
wordtin onzetijd
veeleer
beoordeeld
vanuitdenutvraag
danvanuitdezinvraag.
Hettoontaanhoe
sterkwij geconditioneerd
zijndoorde economische
wetmatígheden
van onze
prestatiegerichte
rentabiliteitscultuur.
Hetwaardeoordeel
overhetreligieuze
leven
wordtdaarom
vaakbepaald
doordegraadvansociaal
of maatschappelijk
nuÍ:in
zoverre
eenordeof congregatie
zichzichtbaar
of tastbaar
nuttigmaaktvoorde
samenleving
of dewereld,
wordtde utilitettswaarde
ervangesmaakt
of niet.
prioraangeeft,
Zoalsde generale
denkenookveelchristenen
vandaag
in
dietrend,Hetstriktecontemplatieve
leven,zoalsdat vande kartuizers,
wordt
immersvaakuiterstkritisch
en sceptisch
bekeken.
Dat kanmenbijvoorbeeld
goedmerken
aandespontane
reacties
vantoeristen
omenronddekloosters
en
(Grenoble)
demuseauanLa Grande
Chartreuse
enSerraSanBruno(Calabrië):
vreemd,
nutteloos
envooralanachronistisch,
hoortmendaarwelvakerklinken.
Doorhunstrikte
afzondering
vandewereldziende kartuizers
inderdaad
af van
predicatie
dienstverlening,
elkepastorale
of sacramentenbediening.
Zijbedienen
geenparochies,
gevengeenonderricht,
metanderewoorden
geen
ontvangen
gasten
retraitanten,
latenslechts
uitzonderlijk
toetotde Eucharistie
of deofficies,
en doengeendienstals biechtvader
of als geestelijke
begeleider.
Misschien
sítueren
zichjuÍstop ditvlakde meeste
kritische
bedenkingen
vangelovigen
naarhetkartuizerleven
presteren,
toe,alszezelfsoppastoraal
vlaknieÍsnuttigs
welkedienstbewijzen
zedanaande Kerk?
"Maareencontemplatief,
zuivergeestelijk
levenis niette beschrijven
in
termenvannu{',merktkardinaal
Godfried
Danneels
terechtop wanneer
men
préface,
(ed.),
1 M.Theeuwes,
in:GLENAT
LaGrande
Chartreuse.
Au-delà
dusilence,2002,p.6.
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(2006)vande
peiltoverde kartuizerfilm
lntoGreaÍSt/ence
naarzijnindrukken
"Jezoukunnen
een
datde kartuizerorde
stellen
Duitsecineast
PhilipGróning.
grootvraagteken
Hetfeitalleenal dat we onsde vraag
is voorde mensheid.
'waarom
Hun
te zoeken.
onsomzelfhetantwoord
zijnzedaar?'stímuleert
stellen
is hetnietzo datniemand
En bovendien
bestaanzelfzetonsaanhetdenken.
vanLa
langshetklooster
er mensen
vanhunbestaan
elkedagpasseren
aíweet,
daar?Hoeleven
en vragenzichaf:watdoendiemonniken
GrandeChartreuse
klokken,
zewetendatzeerzijn.
Zehoren
maaktiemand
diekeuze?
ze?Waarom
(...)",
Endatzethenaanhetdenken
overhefwaarom
vanonsboekGodseenzame
Hetantwoord
op dezevragenis de thematiek
Wegravenin dezestudienaarde
Despirituele
wegvande kartuizers3.
zwijgers.
en
is gebouwd:
eenzaamheid
waaropde kartuizerorde
fundamenten
spirituele
en gebed,asceseen volharding.
contemplatie
stilte,afzondering
en eenvoud,
uitLa Grande
kartuizeÉ
eenanonieme
ln hetvooruoord
vanhetboekdefinieert
"nietals vreemdemensendie ver vanu
Chartreuse
zichzelf
en zijnconfraters
bijwiltplaatsen".
eenvraagteken
afstaan
en eenlevenleidenwaaru misschien
Volgenshemgaatdit boekook overons,mensenin de wereld,en overde
vande inwendige
wordtomhetavontuur
mogelijkheid
dieookaanonsgeboden
zoschrijft
de
levenwattijdvrijtemaken,
inonsdrukke
menstekennen
endaarvoor
hunhelelevensproject
hebben
de kartuizers
avontuur
monnik.
Vanditinwendige
of voorde
gemaakt.
nutvanditlevenvooranderen
entastbare
Wathetconcrete
zelfsdwaas,
zoalsdomJacques
niets.Hetis misschien
wereldis?Waarschijnlijk
priorvan Sena SanBruno,zijnlevenskeuze
dosis
meteen gezonde
Dupont,
Wijverspillen
onslevenvoorJezus,omdatwevan
zelfhumor
noemt:"Uiteraard!
weetdat de liefdein
is geweest,
dieooitverliefd
Hemhouden.
Maariedereen
op het waarom
Eenmogelijk
antwoord
dwaasheden!"5.
staatis tot de grootste
aangezien
opgelicht,
wordtdusalleenvanuitde zinvraag
vanhetkartuizerleven
nergens
toeleidt,
de nutvraag
Apostolaat
naarbuitenen naarbinnen:tweevormenvankerkelijkengagement
"Eindelijk
gevonden",
in
van Lisieux
schreef
Theresia
hebik mijnroeping
retraite.
Na
1896- eenjaarvoorhaardood- tijdenshaarjaarlijkse
september
antwoord
in de eerste
vondzijeenbevrijdend
melzichzelf,
eenlangeworsteling
diePaulus
maakttussenhetmenselijke
indevergelijkíng
briefaande Korintiërs,
ambten(cf. 1 Kor 12, 12-31\.Waarzij
kerkelijke
lichaamen de verschillende
hadzij
of martelares
te worden,
diaken,
apostel
voorheen
om priester,
droomde
"Eindelijk
roeping
alskarmelietes:
nu vredegevonden
methaarcontemplatieve
gafmijdesleutel
inhanden.
(.,.).Deliefde
vanmijnroeping
hadik rustgevonden
I

(wrryw-qletmeru1),
2006,p. 3.
Danneels
overlntoGreatSilence
M.DeRoeck,
Kardinaal

van2007,
193pp.
indenazomer
doorCarmelitana,
Gent,
3 Uitgegeven
^ Dekartuizers
anoniem
tepubliceren.
+
hebben
degewoonte
p.75.
I solitari
di Dio.Separati
datutto,unitia tutti,2005,
5 E.Romeo,
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lk begreep
dat als de Kerkeen lichaam
haddat uit verschillende
ledematen
bestond,
hetaller-noodzakelijkste
enedelste
vanallemaaldaaraan
nietontbrak.
lk begreep
datde Kerkeenharthad,en datdit hartbrandde
vanliefde.(.. ) lk
begreep
datde liefdealleroepingen
omvatte,
datde liefdealleswas.Datzijálle
tijdenen plaatsen
omvatte.
Kortomdatzijeeuwigis.(...) MijnroepingfróUit<
gevonden.
eindelíjk
MUnroeping,
datisdeliefde!
Jà,ik hebrnijnplaatsin-deKerk
gevonden,
(.,,)in hethartvande Kerk,mijnMoeder,
zalik tiófdezijn"a.
Indechristelijke
traditie
wordthetmonastieke
levenvanoudsher
beschouwd
alseenbelangrrlk
enzelfsonmisbaar
deelvanhetMystieke
Líchaam
vanChristus,
datde Kerkis.Hetcontemplatieve
enhetactieve
levenworden
samenweleens
detweelongg!genoemd
waardoor
de Kerkademhaalt.
DomFranEois
de Sales
Pollien.(t
1936),
monnikvanLa Grande
Chartreuse,
weesin zijnboekoverde
apostolische
opdracht
vanhetcontemplatieve
levenop de eenlieid
dieer in de
Kerkmoetbestaan
tussen
"lnde Kerkbestaat
actieencontemplatie:
hetdubbele
apostolaat
vanactieen contemplatie.
Hetenesluitnauweraanbijde mensen,
omdathettussenen overhenhetgoddelijke
levenverspreidt.
Heianderesluii
nauwer
aanbÍjGod,omdathetonmíddellijk
metHemin relatie
treedt,
zodathet
datgene
kandoenopborrelen
wathetactieve
apostolaat
dientte verspreiden"T.
Ookhet striktecontemplatieve
levenís dus per definitíe
aposÍo/isch.
Niet
ín de zin echtervanwatwij doorgaans
als apostotisch
beschouwen,
namelijk
actiefpastoraat,
predicatie
en carítas,
maarwelals eenauthentieke
vormvan
aposfo/t'sch
leven,begrepen
danalseenlevenzoalsdat vande apostelen."De
oudevaders
noemden
hetlevenvandewoestijnmonniken
aposfo/isch",
alduseen
"omdat
anonieme
kartuizermonnik,
zezo,
in eenvoortdurende
relatie
metJezusze
eigencharisma
binnen
de Kerk,datnet
hetverlossingswerk
vanChristus.
Alleen
schenkt
devruchten
diehetvoÍknodighr
Het actieveapostolische
levenen het contemplatieve
apostolische
leven
wezenlijk
complementair.
Door kruisbestuiving
bevruchten
ze
lun bijgevolg
het universele
verlossingswerk
van Christus
doorde Kerkin Oewereld.De
actieveapostolische
orden,congregaties
en sociëteiten
participeren
aan dit
verlossingswerk
doorzichvoornamelijk
naarbuitentoete richten:
naardewereld
dus,viaverkondiging,
caritas
enpastorale
zorg.Hetconfe
mplatieve
apostolische
levenbeweegt
zichintegendeel
op de eersteplaatsnaarbinnentoe:naarhet
centrum
of hetwezen
vanhetverlossíngswerk,
naarhethartvande Kerkendus
naarGodzelf.
Binnende kartuizerspiritualiteit
kanmenzo sprekenvaneen centripetale
of middelpuntzoekende
bewegingdie door een dríevoudig
isolementwordt
16

Gau_cher,
Leven
vanTeresia
vanLisieux,1g84,
pp.197-199.
Q G_.
7 F.deSalesPollien,
Laviecontemplative,
sonrótà'apostotique,
Grande
Chartreuse
p.
1gSZ,
8 Unchartreux,
Vivredans
t'íntimité
p. 111.
du Christ,
t | (2005),
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liggingvan het klooster(de woestijn),
verwezenlijkt:
door de afgescheiden
vanhet kloostercomplex
en doorde
architectuur
ommuurde
doorde typische
"Drieplaatsen
volgenelkaarals
vaneenzaamheid
kluizenaarscellen.
eenzame
geconcentreerder
naarhet
de monnik
steeds
cirkels
op en richten
concentrische
leven:hetzoekenvanGod.Hetzoeken
vanhet monastieke
meestwezenlijke
waar
hetzoekenvanGod.De drieplaatsen
is wezenlijk
vande eenzaamheid
(...)
de celen zijninnerlijk.
vindt,zijn
de kartuis,
dieeenzaamheid
de kartuizer
kaftuis,
celen innerlijk,
datzijndedrie
Eremus,
cellaensrnus,of andersgezegd:
De
vande cartusiaanse
eenzaamheid"e.
topografie
locaties
in de dynamische
vanzijnleven,datis zijneigen
kluisvoertde monniknaarhetwaremiddelpunt
of zijneigenziel,wantjuistdaarinkanhijGodbijuitstek
hart,zijneigenbinnenste
Nietzozeerde kluis.maarwel het hartvande monnik
vindenen ontmoeten.
vande
De eenzaamheid
van dezedynamische
beweging.
is dushetcentrum
hetmiddel- en geendoelop zich- omde monnik
kluisis metanderewoorden
vanGodzelf.Hethart
te voeren:
de contemplatie
naarde kernvanzijnbestaan
waaruitelkebewegíng
meteenpasserpunt,
vande monnikis zo te vergelijken
is de huisjesslak
één
voert.Niettoevallig
vertrekt
elkebeweging
en waarnaar
historische
kartuizerkloosters
symbolen
die menin sommige
vande artistieke
monnik
is eenbeeldvanhethartwaarinde eenzarne
hetslakkenhuisje
aantreft:
zichstilletjesterugtrekt.
het kan
niethelemaal
éénduidig:
van de huisjesslak
Tochis de allegorie
Hetkartuizerleven
als
vooroordelen
opwekken
of versterken.
immersbepaalde
wereldvreemdheid
vluchtvoordewereld,
alseenvormvanzelfgenoegzaamheid,
is in eersteinstantie
bedoeld
omde
Wanthetslakkenhuisje
of zelfsmisantropie.
ishetveiligenknus.
vanbuitenaf:
binnen
tegengevaren
wekeslaktebeschermen
persoonlijk
te ontmoeten,
Wieooitde kanskreegom enkelekartuizermonniken
henniet
en zelfgenoegzaamheid
datwereldvreemdheid
zalmetonsbevestigen
rserie
dieindeK/oosÍe
LeoFijen,
kwamookjournalist
eigenzijn.Totdezeconclusie
abtenen
in Europa(2004)10
enkeleNederlandse
Nederlandse
Godzoekers
Theeuwes
in La
onderwiedomMarcellin
abdissen
voorde cameraínterviewde,
"DeNederlandse
prioris geenwereldvreemde
man,want
GrandeChartreuse:
metde wereld.
Hijhoopten bidtdatde mensen
hij voelteendiepesolidariteit
mogenvinden.Hijvolgtde
hunweg naarstilteen vrijheid
buitenhetklooster
wereldop eenafstand,maaris zeergoedop de hoogte.Hr1weetallesover
en lsraëlen overde
de oorlogtegenlrak,overhetdramavande Palestijnen
meteengroothartvoor
Hijis eenBrabander
favorieten
vande Tourde France.
de werelden hijmeenthetookvanuithetdiepstvanzijnzielalshijzegtdatde
metde wereldte tonen,Er
kartuizers
in de stiltelevenom hunverbondenheid
(...):"Wathebik voorde
mensen
is volgens
hemeengrotesolidariteitonderde
metmensen
overal
Datis geenvraagvoormij.lk voelsolidariteit
andergedaan?
"Eenzaamheid
p. 100.
(2001/3),
Tjdschrift
alszoeken
vanGod",in Benedictijns
9 P,Nissen,
voortv-programma
Kruispunt
vandeKROin2004.
10 OpDVDuitgegeven
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waarze ziin.Watdeééndoet,heeftnoodzakelijk
betekenis
voordeander,
ookal
zienwedatniet.Sterker
nog,ik leefhierop dezeafgelegen
plekomdatditvoor
mijde besteplaatsis ommeete levenmetdewereld.
lk-deók
dater solidaríteit
is tussenmensen
waarze ookzijn.Andersis er geeneenheid.
Diesolidariteit
kunje opverschillende
manieren
uiten,Je kuntnaárde DerdeWereld
gaanom
je
ontwíkkelingswerkïe
doen,
zieke
je
mensen
bijstaan
met
verpleegkundige
[ynt
zorg,maarerÍsookeenmogelijkheid
omdieverbondenheid
metdeandérhíeite
beleven,
Ookal zienweelkaarnÍet,wezijnverbonden
metelkaar"í1
De kartuízersbinnen de kerketijkecommunio: zelfverstaanvanuit de
ordestatuten
Hetis opvallend
hoeveel
tekstenbínnen
de kartuÍzertraditie
avereenheid,
vere.niging
verbondenheid
spreken.
Dekeuze
voorde eenzaarnheid
moet,
.en
zoalswe al aangaven,
nietbegrepen
wordenalseenkeuzevoorzichzelf,
maar
welalseenmanier
omopeendieper
niveau
verbonden
enverenigd
te levenmet
God,deKerkendehelemensheid.
Metdebeeldspraak
vanThereiia
vanLisieux
zoumenkunnen
stellen
dathetstrikte
contemplatíeve
ensolitaire
levenzichinhet
haftvandeKerkbevindt.
- en dusvanalle
Dewezenlijke
taakvande kartuizers
- binnende kerkelijke
contemplatieven
communio
is de verheerlijking
van God
en de voorspraak
voorde mensherd.
OmGodsgrotedadente bózingen
en om
voorhetleedvandewereld
te bidden,
hebben
de kartuizers
zichin dà eenzame
"Hetis eenvergissing
woestijn
teruggetrokken.
om de woestijn
te begrijpen
als
eenvluchtoord
ofeenschuilplaats
omaanproblemen
te ontsnáppen",
siÉriifteen
kartuizer
ÍnhetessayvanAndréLoufoversint-Bruno.
"Wantin'cjewoestíjn'vecht
menmetdedemonen,
strijdtmenmetGodenwordtmengeconfronteerd
metde
meest
duÍstere
kanten
vanzichzelf
( ..)lndeervaring
vanBrunoverschijnt
nogeen
andereparadox
vandewoestijn.
Brunowasnooitalleen,maarzijneenzaarifreld
werdgedeeld
doormedebroeders,
diedezelfde
levenskeuze
maákten
alshij.De
broederlijke
verbondenheid
vandekartuizerwoestrln
maaktdatdemonník,
diezich
indeeenzaamheíd
endestiltevandekluisterugtiekt
ombr1
zichzelf
enzijneigen
hartte komen,
tegelijk
Godén de helemensheid
in eenvurigeen intenée
lieïde
kanomarmen.
Deeenzaamheid
voertimmers
totde volheid
vangemeenschap,
enhaarrijpevruchtisdezoetheid
vandeliefde.
WiezichlichameÍijÈvenruijdert
ván
de wereld,
verenigt
zichmetdiezelfde
wereldin hethart.Wíezichaand'ezijkant
plaatst,
leeftin hethartvandeKerkendewereld
(...)",t.
Nergenswordthet zelfverstaan
van de karluizersbinnende kerkelijke
communio
zogoedweergegeven
alsindeactuele
ordestatuten,
diein 1g91dóor
Romewerdengoedgekeurd.
Hoofdstuk
34 draagtdanookalstitel:De rol van
onzeordein deKerk.Wegevenditkapitteltje
hierintegraal
weer;
* *" vanie hoofd
naarie haft.Leefregels
voorhetbestaan
vanalledag,2004,
pp.
"-,-^l!
1 4 4p, .,|^ii-,
149.
12 Uncertosino
in:A. Louf,SanBruno,
, prefazione,
L'esperienza
del deserÍo,2001
, o.l
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"Alleen
ende
deeenzaamheid
kunnen
dieer echtvanhouden,
de mensen
Enalleenzij diehet
vreugde
schenken.
zinen goddelijke
stiltevande woestijn
ditbesfedeelnietgekozen
Maarwijhebben
beseffen
dit13.
hebben,
zelfervaren
wij
verlaten
levente kiezen,
Doorditverborgen
louteren alleenuiteigenprofijt.
hetwakenbijGodisdetaakdiewijinde
niet.Integendeel,
immers
demensheid
en
aanhetonzichtbare,
op eenwijzediehetzichtbare
hebben,
Kerkte vervullen
maakt.
ondergeschikt
deactieaandecontemplatie
opgesloten,
zijn,danzÍjnwij nietin onszelf
Alswij echtmetGodverenigd
enhetmysterie
omdehelewereld
onzegeestenonshartgeopend
maarworden
vanallen,zijnwemet
Gescheiden
omvatten.
te kunnen
vanChristus'verlossing
Hetisdusinnaamvanallendatwijonsindetegenwoordigheid
allenverbondenla.
omzodichtmogelijk
inspanning
Onzevoortdurende
Godstellen.
vandelevende
verenigt
natuur
dittoelaat,
te zijn,in zoverreonzemenselijke
bijGodaanwezig
maniermetde MaagdMaria,diewijnaaroudegewoonte
onsopeenbijzondere
noemen.
vanallekartuizers
de Moeder
centrumvan
Dooronzegeloftenmakenwij Hemdie is tot het absolute
wordtdoorde
wij voordezewereld,dieopgeslorpt
onsleven.En zo getuigen
HemgeenGodis.Onsleventoontaandatde
dater buiten
dingen,
vergankelijke
van
Hetis eenvoorbode
gelukzaligheid
vande hemelooknu op aardebestaat.
scheppíng.
op de vernieuwde
en eenanticipatie
deverrijzenis
Hijheeftde
vanChristus.
delenwijinhetverlossingswerk
Doorboetedoening
gereddoorzijngebed
aan
enzijnzelfgave
dieslaafwasvandezonde,
mensheid,
wijeenzeer
oefenen
verrichten,
activiteiten
wijgeenzichtbare
Hoewel
deVader.
vandeverlossing
aspect
uit,dooronsmetditfundamentele
apostolaat
verheven
te vereenzelvigen.
van de
de kluizenaarsorde
van God - het doelwaarvoor
Totlofprijzing
- bieden
wijaande Heereenononderbroken
werdopgericht
speciaal
kartuizers
in
Geheiligd
eninonzehandenarbeid,
vanonzekluizen
aanindestílte
eredienst
diede Vaderzoeken"1s.
zijnwijwareaanbidders
dewaarheid,
vanuithetmagisterium
verstaan
communio:
binnende kerkelijke
De kartuizers
wordt
beschouwd
levenvan oudsher
We zegdenal dat het monastieke
vanChristus,
Lichaam
deelvanhetMystieke
en onmisbaar
alseenbelangrijk
vande strikt
apostolaat
leergezagheefthetverborgen
de Kerk.Hetkerkelijke
orden en dus ook dat van de kartuizers dan ook altijd
contemplatieve
vanhetreligieuze
overdeaanpassing
HetDecreet
hooggeschat
en beschermd.
bepaaltdat "de
Vaticaanse
Concilie
van hetïweede
caritatis
levenPerfectae
gericht,
zodatde leden
zijn
instellingen
diegeheelen al op de beschouwing
gebed
en blijmoedige
voortdurend
in
en stilzwijgen,
ervanin eenzaamheid
Raoul
DeGroen.
vriend
Brunoaanziyn
uÍtdebriefvandeheilige
1 3 Fragment
1,1
(t 399).
vanPontus
Evagrius
vandeEgyptische
woestijnmonnik
t+
Spróuk
t1
34.1.5
vandekartuizerorde,
Statuten
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boetvaardigheid
metheelhuntijdvrijzijn
voorGodalleen,
inhetmystieke
lichaam
vanChristus,
waarin
deledematen
nietallendezelfde
taakhebbeh
(Rom.12,41,
steeds
eenrolvanbijzonder
verheven
betekenis
behouden,
hoedringenO
oot<
Oe
behoefte
aanactiefapostolaat
magzijn"ta.
ln zijn Apostolische
constitutie
lJmbratilem
(1924),waarmeede statuten
vande kartuizerorde
na de promulgatie
van het Kerk'étilt<e
Wetboekuit1g1T
werdengoedgekeurd,
pausPiusXl in eenmisschien
schreef
ietwatgedateerd
taalgebruik
dat"hetuiterst
belangrijk
isvoordeKerkomdezeheilige
lerlensvorm,
diegedurende
zoveleeeuwen
ongeschonden
in de kloosters
beilaardwerd,in
zijnmeestoorspronkelÍjke
vitaÍiteit
te herstellen,
zodathet de Kerknooitzou
ontbreken
aanmensen
vangebeddie,vrijvanal[ezorgen,
voortdurend
Gods
-bezorgd
veelsoortige
overde mensheid,
zo nalatend
om de eigen
-genaden
verÍossing,
afsmeken"17.
OokPaulus
VI en Johannes
Paulus
ll wezenin geschreven
of gesproken
boodschaPqen
aan de kartuizers
op hun onmisbaierol van tofpïilzlng
.n
voorspraak
binnen
del<erkeliike
communio.
Bijzijnbezoekaanhetgrafvan-sintprungop5 oktober
1984,sprakpausJohannes
Páulus
ll volgende
wóorden
totde
kartuizergemeenschap
van SerraSanBruno:"lnditkloostàr
zijnjulliegeroepen
omlampen
te zrjndiedewereld
verlichten.
Weetdatmensteecís
noodÉeeftaan
julliegebedenjulliegetuigenis.
NetalsMaria,
dezusvanMartha,
jullie
hebben
hetbesfedeelgekozen
datje nietontnomen
zalworden.
JullielevennÍetlosvan
de sítuatie
vanzovelemensen
diedezeeenzame
plaatskomenbezoeken.
Zij
brengen
de problemen,
de zorgenen de moeílijkheden
vanhunlevenmetzích
mee.Steedsin respect
voorde eisenvanjulliecontemplatieve
leven,bieden
julliehunGodsvreugde
en verzekeren
henvanjullíegeóeden
en offers,zodat
ookzijkrachtensteunontvangen
uitChristus
zelÍ,dieáe bronvanallelevenis.
julliedeonrust
Zijschenken
vandemensheid;juÍlie
latenhenontdekken
datGod
deoorsprong
is vandewarevrede"18.
Ookin zijnlaatstg
bgods_chap
tergelegenheid
vanhetnegende
eeuwfeest
vande doodvande
paulusll zijn
Bruno
in
2001,
paus
sprak
JohanÀes
,heilige
vertrouwen
en waardering
voorhetverborgen
apóstolaat
vande kartuizerorde
uit."Hetnegende
eeuwfeest
vandediesnaíalis
vandeheilige
Brunogeeftmijde
gelegenheid
om mijnlevendvertrouwen
in de kartuizerordé
en in hàargrat'uite
zending
vancontemplatie
en gebedvoorde Kerken de wereldte verniéuwen.
l1 hgtspoorvandeheilige
Brunoen zijnopvolgers,
blijven
de kartuizerkloosters
de Kerkherinneren
aande eschatologische
dimensie
vanhaarzending.
JuÍlie
gedenken
degrotedadendieGodheeÍverricht
enjullieveruachte
n waaKzaam
de ultieme
vervullíng
vanonzehoop.Onvermoeibaár
jullienu reedshet
proeven
jullieverkiezen
komende
Rijk,omdat
tezijnbovente doen.Op
Oiemanier
schenkt
16 Decreei
Perfectae
caritatis.
nr.7.
constitu
tietJmbratilem,
nr.6.
1l PausPiusXl,Apostolische
18
p.ausJohannes
Paulustttotde
kartuizermonniken,
in:LaCertosa
SerraSan
-uruno(ed.),
, fgolscngpvan
SanBruno
p.93.
e ícertosini,200.1,
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te vervullen
vuuren moedaande Kerk,omhaarzending
ende
de kartuizerorde
mensheid"le.
Blijde
Boodschap
kenbaar
te makenaande universele
leergezagkanmenhetstriktcontemplatieve
en
ln de lijnvanhetkerkelijke
en
ecclesiologische
leven
van
de
kartuizers
een
eigen
theologische
solitaire
gevenvanuitde eschatologische
natuurvande Kerkzelf,namelijk
de
betekenis
Kerkdienu (inhet reeds)leeftvande Belofteén tegelijkgerichtis op watnog
menhierouerprofetische
vertaald
komengaat(hetnogniet).Evangelisch
spreekt
waakzaamheid.
Het "opusDei" van de kaftuizers:gebeden liturgiea/s dr'enstaan Kerk en
wereld
rolenidentÍteit
vande
Doxologie
de eigenliturgische
en voorspraakbepalen
hetkerkelijke
Dekerkelíjketaakof
kartuizerorde
binnende kerkelijke
communio.
dekartuízers
hetwerkvanGodzelf:hetopusDei.Hetgebinte
werkvan
isdaarom
van lofzangen voorspraak
in zijn
of hetgeraamte
bouwwerk
dat dit spirítuele
of deliturgische
voegen
wordtdoorde opeenvolging
vande gebedstijden
houdt,
gevormd.
waarop
enhetlevensritme
deeenzame
officies
Zijbepalen
destructuur
hijzich
monnik
zichin zijnzoektocht
naarGodkanlatendragenen waardoor
Ookhieris het
verbonden
weetmetde universele
Kerken de helemensheid.
"gescheiden
toepassing,
want
axioma
vanallenentochmetallenverbonden"van
ookintern,
datwilzeggen
binnen
de murenvande kluisen in de binnenkamer
verbonden
metde
zichwezenlijk
en authentiek
vanzijnhart,voeltde kartuizer
wereld.
externe
de vespers
en
fypischvoorde kartuizers
is dat zij enkelde Eucharistie,
gezamenlijk
(omstreeks
in de kerkvieren.De
middernacht)
het nachtgebed
(kleine)
indeeenzaamheid
vandekluis
officies
worden
doorelkemonnik
overige
"Tijdens
gezongen.
vandeofficies
vertegenwoordigen
demonniken
de
hetbidden
"Door
in hunordestatuten.
de kartuizers
stemenhethartvande Kerk",schrijven
lofzang,
voorspraak,
aanbidding
henbiedtde Kerkaande Vader,via Christus,
vervullen
dezebelangrijke
taak
en nederige
schuldbelijdenis
aan.De monniken
tijdens
de liturgie.
methunhelebestaan,
maarheelbijzonder
en verbonden
(...) Omdathet onzeroepingis om voortdurend
waakzaam
te zijnvoorGods
vande
of wijnuhetofficiegebed
aanwezigheid,
wordtonsheleleveneenliturgie,
(...)"'0.
vanonshartvolgen
Kerkbidden
of deaspiraties
noemen
dekartuizerstatuten
lndegeestvanhetTweede
Vaticaanse
Concilie
de liturgie
hei hoogtepunt
vanhetlevenvande Kerken de bronwaaruitzijal
put:"Wij,diealleshebbenverlaten
haarkrachten
om Godalleente zoekenen
vieren.
Hemsterker
te bezitten,
moetende liturgiemet een grotetoewijding
te voltrekken,
worden
Wantdoorde heilige
riten,en vooraldoorde Eucharistie
vanhetnegende
19 Boodschap
van pausJohannesPaulusll aande kaftuizerorde
bij gelegenheid
14 mei2001.
eeuwfeest
vande doodvande heiligeBruno,Vaticaanstad,
20 Statuten
vande karluizerorde.21.8.15.
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wij doorde Zoon,het mensgeworden,
gekruisigde
en verheerlijkte
Woord,
bij de Vaderbinnengeleid
onderleiding
vande heíligeGeest.Wij delenin de
gemeenschap
vandeheilige
Drie-eenheid.
Wanneer
alswijhetofficie
in hetkoor
of de officies
in de kluisbidden,
ligthetgebedvande universele
Kerkop onze
lippen.
HetgebedvanChristus
is immers
één,en doorde heilige
liturgie
is het
tenvolleaanwezig
inalleleden.
Sterker
nog,deliturgie
vandesolitaire
monniken
openbaart
vandeKerkzelf,waarin
denatuur
hetmenselijke
altijdgericht
is open
ondergeschikt
aanhetgoddelijke,
hetzichtbare
aanhetonzichtbare,
deactieaan
(...)Deliturgie
decontemplatie,
wordtdoorheteenzame
gebed
voltooid.
Doorde
liturgische
vierÍng
makenwijhetgemeenschappelijke
gebedtothetenze,zodat
wij dit kunnen
gebeden hetkunnen
voortzetten
in heteenzame
opdragen
als
eenintieme
lofzang
aanGod,sterker
daninwoorden
kanworden
( .)
uitgedrukt
De monnik,
richtop de vereniging
diezichvoortdurend
metde Heer,realÍseert
daarom
in zichzelf
watdeliturgíe
in haargeheelbetekent"21.
Vande drievoudige
taakwaartoe
gedoopt
elkechristen
is, metnamede
profetische,
de koninklijke
en de priesterlijke
taak(verkondiging,
heiliging
en
bestuur),
beleven
de kartuizers
hoofdzakelijk
de priesterlijke
of de liturgische
taakbinnende kerkelijke
communio,
en dit voornamelijk
onderde vormvan
doxologie
en voorspraak,
Menzoukunnen
zeggendatde monnik
de liturgbij
uitstekis: hij dievolgens
de Griekse
etymologische
betekenis
van het woord
liturgie
het"publieke
werk"of de "dienst
in naamvan/tengunstevanhetvolk"
voltrekt22.
verborgen
Zichtbaar
voordewereld,
levende kartuizers
inhethartvan
paradox
de zichtbare
Kerk.Eenschijnbare
diewordtopgeheven
dooreenjuist
theologisch
verstaan
vanhetwezenende natuurvande Kerkzelf
, dievolgens
Lumengentium
tegelíjk
zichtbaar
en onzichtbaar
is, tegelijk
aardsen hemels,
tegelrlk
menselijk
engoddelijk23.
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zittende
Maria,de zus van Martha,
Netals de Bijbelse
tochdurvenloslaten.
naarHem.Voorhen
vande Heer:ze kijkenenluisteren
kartuizers
aandevoeten
we de
kunnen
Jezussprak.Losvan elkenutvraag
is dithefbesÍedeelwaarover
- enookalleanderestriktmonastieke
ordenzoalsde cisterciënzers,
kartuizers
- beschouwen
in een
alslichtbakens
enzovoort
dekarmelÍetessen
detrappisten,
getuigen
wordt.Zijzijnstilleen waakzame
wereldwaarín
Godzovaakverduisterd
levenkanvooronze
vredeen geluk.Hunverborgen
waarheid,
vaneendiepere
werkelijkheid
de
en zichtbare
oproepzijnom in de profane
tijdeenprofetische
De
en liefdevan God te (h)erkennen.
aanwezigheid
sacraleen onzichtbare
vanhet
waarheid"
aldusmetde "laatste
de mensheid
kartuizers
confronteren
En
te eindigen.
Danneels
van kardinaal
om metde woorden
zuiveregeloofa,
Godzelf,díehethartende
is nietsminderdande Liefde,
waarheid
dezelaatste
geliefden
elkaar
tijdzínvolvoor
diezoveelnuttige
bronvande Kerkis.Gelukkige
wetente verspillen,..

S/ofbesch
ouwing:dekartuizers
a/slichtbakens
in eenGodverduisterde
wereld
We kunnen
er nietomheen:
de radicale
afzonderíng
vande werelden het
afzienvan elkevormvan verkondiging
en sacramentenbediening
blijftvoor
veleactieve
en geëngageerde
christenen
welergenswringen.
ln de ogenvan
gelovigen
sommige
is hetkartuizerleven
compleet
onbegrijpelijk,
misschien
zelfs
gek.Denutvraag
partenspelen.
blijftonsmetandere
woorden
Omde zinvanhetkartuizerleven
ende eigenplaats,rolen identiteit
ervan
binnen
dekerkelijke
communio
tochenigszins
tebegrijpen,
moeten
wedenutvraag
21 SÍaÍufen
vandekartuizerorde,6.41.
22 Cf.CaÍechismus
vandekatholieke
Kerk,nr.1069.
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godsdienstwetenschappen
en het canonieke
rechtbank
aandekerkelijke
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godsdienstleraar
in Leuven
aanhetLemmensinstituut
Despirituele
wegvandekarluizers
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ZijnboekGodseenzame
vanhetaartsbisdom.
en zijnpersoonlijke
vande karluizerorde
is de vruchtvanzijnthesisoverde geschiedenis
kloosters.
Europese
metkartuizers
inverschillende
ontmoetingen

p.2.
Danneels
overlntoGreatSilence,
Kardinaal
24 Cf.M.DeRoeck,

