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Ber$ucht
ll I-ISSCHIEN heeft een mens niet
M zo heel veel nodig om gezond te

I Y lleven, maar één ding kan hij niet
missen, en dat is zuivere lucht. Die
wordt, helaas, alsmaar zeldzamer. In-
dustrie, miljoenen auto's, vooral vracht-

.wagens, verspreiden dag en nacht gifti-
ge gassen die vaak gevangen blijven
onder een laag wolkendek. Wie nog
zuivere lucht wil vinden, moet de ber-
gen in. Daar ontdekt men weer eens dat
men longen heeft. In de benauwdheid
van het lage land zou men het kunnen
vergeten: niemand durft nog diep te
ademen in een atmosfeer die bedorven
is. Wie . b.v. bij mooi weer een tocht
maakt door de hoge Alpen en daarna
terugkeert in een stad, b.v. het nabijge-
legen Grenoble, voelt zich plots bevan-
gen door een enorme stank. 's Anderen-
daags merkt men dat niet meer. Zozeer
werd de slechte lucht het element waar-
in velen moeten leven.

Niet alleen de longen, maar ook de
geest ademt vrijer in de bergen. De
drukte van mensen en dingen en al de
kleinheden van beneden zijn ver weg.
De innerlijke dimensies van wijdheid en
diepte gaan grenzeloos open, en de geest
bevindt zich in een reine sfeer van het
essentiële, het grote, het verhevene. In
die verhevenheid voelt hij zich thuis.
Voor die verhevenheid is hij gemaakt.
Jammer genoeg hebben velen van die
innerlijke berglucht maar weinig of
geen ervaring meer. De toegang ertoe
wordt versperd door gemis aan verlan-

hij een tweede kartuizerklooster stichtte
in Calabrië.

Een eeuw later waren er reeds 33 kar-
tuizerkloosters (of kartuïzen zoals men
zenog noemt) met I7J monniken. Hun
aantal zou weldra toenemen tot 271:
niet alleen in Italië en Frankrijk, maar
over heel West-Europa. Ook in Vlaande-
ren, waar ze het weliswaar zonder ber-
gen moesten stellen: In Brugge - daar
zijn er zelfs twee geweest Gent,
Antwerpen, Leuven, Zelem bij Diest,
Nieuwpoort, en ook in Doornik en Luik.
Veruit de meeste zijn verdwenen of
werden tijdens de reformatie of de Fran-
se Revolutie verwoest. Nu bestaan er
nog achttien waarvan één in het hoge
Noorden van de Verenigde Staten, in
Arlington in Vermont, en één in Brazi-
l ië.
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Bezoekers worden in de kartuizen
niet toegelaten, tenzij bij hoge uitzonde-
ring. Zo'n uitzondering bekwam de En-
gelse schrijver Robin Bruce Lockhart die
daarna in de meeste kartuizen werd
ontvangen. Hij heeft er een mooi boek
over geschreven, Halfway to Heaven, The
Hidden Life ol the Sublime Cartusians, ir:^
het Frans vertaald onder de afgezwakte
titel La vie cachée des Chartreux (Nouvelle
Citê, 200 blz., geï11., 8I6 fr.).

Lockhart vertelt hoe hij met de kartui-
zers in kontakt kwam. Geplaagd door
persoonlijke moeilijkheden en angsten,
ontving hij van een wiend de raad om -
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gen, gehechtheid aan kleine belangen,
negatieve vooroordelen, en misschien
ook een onredelijke dieptevrees samen
met een vage achterdocht tegenover
alles wat ons in grootheid overtreft.
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Toch hebben mensen zich altijd aan-
getrokken gevoeld door de frisse berg-
lucht der innerlijke schouwing. Sommi-
gen op een uitzonderlijke, onweerstaan-
bare wijze. Die zijn daarom letterlijk de
bergen ingctrokken op zoek naar helde-
re eenzaamheid. Dat deed althans
Meester Bruno. Hij werd geboren in
Keulen in het jaar Onzes Heren 1030.
Nog zeer jong ging hij naar Reims om er
te studeren aan de katedraalschool, en
hij toonde zich zo schitterend dat de
aartsbisschop hem reeds op 26-jarige
leeftijd benoemde tot rektor van de
school.

De opvolger van de aartsbisschop,
Manasse de Gournay, was een weinig
aanbevelenswaardig man die zich ver-
rijkte door ontweemding van kerkelijke
góedere.a - Bruno nam stelling tegen
hem, en werd uit Reims verjaagd. Ma-
nasse de Gournay werd afgezet, ging de
gevangenis in, en de pauselijke legaat
wou nu dat Bruno het ambt zou aan-
vaarden, maar die weigerde dat, want
intussen had hij de roepstem vernomen
van de eenzaamheid, de roepstem van
de bergen. Met zes gezellen ging hij op
zoek naar een afgezonderd oord om er
voortaan te leven in verborgenheid en
gebed. Zij vonden wat ze zochten in het
ruwe massief van de Chartreuse, een
westelijke uitloper van de Alpen.

Door dichte wouden, diepe ravijnen
en kloven hadden ze zich gewaagd om
op 1200 m hoogte de plek te vinden die
hen aanstond. Ze bouwden er zeven
houten hutten en een kapel, Zo werd,
wat later de beroemde Grande Chartreuse
zou worden, gesticht. Aan een achterge-
bleven wiend, Raoul le Verd, die later
bisschop van Reims zou worden, schreef
Bruno: ,,Wat.het voordeel en de heer-
lijkheid is van eenzaamheid en stilte,
weten alleen zij die het hebben onder-
vonden. God schenkt ons hier een wede
die de wereld niet geven kan, en de
weugde van de H. Geest." Bruno zou
slechts zes jaar in de Chartreuse vertoe-

als oat mogellJK Inocnl wczcrl - ccrl)
een week door te brengen in het kartui-
zerklooster Parkminster in Sussex. En, o
wonder, het werd hem toegestaan, al
werd die toestemming haast altijd gere-
serveerd voor mensen die eraan dachten
zelf kartuizer te worden. Lockhart werd
geen kartuizer, wél een ander mens en
voor het leven getekend. Dat merkte hij
al toen hij het klooster verliet: ,,Toen ik
Parkminster verliet, kwam mij de we-
reld volkomen gek voor. Wegen, auto's,
huizen, telegraafpalen... alles leek mij zo
onbeduidend in vergelijking met wat ik
had meegemaakt."

De kartuizers doen niets om zich te
laten kennen. De meeste mensen weten
dus zo goed als niets over hen. Mis-
schien zal het boek van Lockhart velen
interesseren. Men verneemt daarin dat
de monniken leven in aparte kluizen,
eigenlijk kleine huizen die alle uitko-
men op het grote vierkantige pand dat
samen met de kerk het klooster vormt.
Elke kluis heeft een boven- en een
benedenverdieping. Beneden ligt de

,.t4Qppraad hout*vrrc+" d€ kdshÉl r'-,wafit -

het kan 's winters in,de bergen koud
zijn - en allerlei alaam voor handwerk.
Boven is er een voorkamer die als werk-
plaats dienst doet, en dan het eigenlijke
woonvertrek met tafel, stoel, bidstoel,
boekenrek en bed. Elke monnik be-
schikt over een kleine afgesloten tuin
waarin hij bloemen of groenten kan
kweken, naar believen.

De dagorde van de kartuizers is nog
steeds dezelfde als in het begin. Ze werd
te boek gesteld door Guigo I, de opvol-
ger van Bruno. Om middernacht wekt
de klok de monniken uit hun slaap. In
wit habijt begeven ze zich naar de kerk
om metten en lauden te zingen. Een
orgel is er niet. De kerk is donker. Alleen
de lezenaars in het koor zijn verlicht.
Omstreeks drie uur in de morgen wordt
de slaap hervat, en die duurt tot zeven
uur. In de voormiddag is er de plechtige
mis, waarna de priesters elk apart nog
de mis lezen aan zii-altaren.

Om I I u. 30 ontvangt de monnik zijn
eerste maaltijd door het loket van zijn
cel. De regel waagt dat hij daar rustig de
tijd voor neemt en liefst een uu.r aan
tafel blijft. Tussendoor kan hij, als hij
dat wil, wat lezen in een stichtelijk
bogk. Verder wordt de dag gevuld metven. De pau_s riep hem naar Italië Waar
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Laurentius Surius, die o.m. Ruusbroec in het Latijn vertaalde, was een van
de gtories van de kartuize in Keulen, Rond haar gesch,iedenis houdt het
Sta"dtmuseLtm, tot 21 september in de voormalige kaftuizerkerk, een

expositie.



studie, lektuur, gebed en handenarbeid dokters, gewezen kolonels, notarissen,
in de cel. Alleen de broeders werken zangers, herders, tuiniers, een kelner,
buiten. In de late namiddag worden in een diplomaat, een spoorwegbediende,
de kerk de vespers gezongen, gevolgd een Indische professor, een zoon van
door een avondmaal. Om 20 uur begint een bioskoop-magnaat, en zelfs een jo-
de nachtrust. ckey. Die in staat zijn de nodige studies

De kartuizers leven sober. Vlees eten te' doen, kunnen, als zij dat wensen,
ze niet, vis zelden. paus Urbanus V vond priester worden, de andere blijven broe-
dat veel te streng en wou hun gewoonte der.
versoepelen. Hij zei dat ze vlees moesten tr
eten. Dat kwam bti de kartyizers niet Het bekendste kartuizerklooster is /a
gged aan..Ze stuurden een delegatie^van Cmnàe Chartreuse dat sesticht werd door2 7 monniken-naar de- pans,'varr$etot, -- Èïffi6:*' ïÏíffi f ïf etffin=.ffi
95 iaar, om- hem aanschouwelijk aan' f óó.óóO roerisren. Auro,s moeten ze
zijn verstand te brengen dat het zonder ;;È;;;hrc" op -i"rià.r, ..., kilometer
vlees ook kon' afstand. Als hïn nieuwsgierigheid sterk
. De paus liet zijn idee varen. Men kan genoeg is, leggen ze d"e re"st van de

zich voorstellen wat die tocht moet [timríende w?"g te voet af. Maar nie-
betekend hebben vooor die oude men- mand geraakt ïe Chartreuse binnen.
sel: het gebeurde in de l4de eeuw! De Men t<ijt<t er aan tegen blinde muren.
hele 9ag ond.erhouden de monniken Wie wát meer wil àien, kan een kijk
79ve9l mogelijk het stilzwijgen, maar gaan nemen vanuir de hoogte van hêt
S.-.," tSgo per week maken ze gezamen- ómhggende gebergte.
li,;k o{ in groepjes een grote *lnq:lTq oe"itreek is wild en prachrig. op een
door de onbewoolde omtrek tut1_.Lli! ,.Ë"iË afsrand van de cïartrèíseligrdeis). Soms.duurt die wandeling een hele "Cïïirir, 

een annex van her kloosrer
dag' zo ziet er het leven van de \"llll- Joáuïi" t.n gerieve van de bezoekers eenzers van buiten uit. Innerlijk leven t:.T ;ilË;ilË.ï giótè pu''d ;à.r Àèiró"* ii
de aanwezigheid van God. Want niet ;Ë;.f.t, uËrf."fa aoo,.érigroie foól l

hun cel maar God zelf is hun. echte ;;- à. rest, en "ook een kluis met
woonplaats, en w_at daar gebeurt, 

_ver- ;;àiJping, precies dezelfde als die
neemt niemand. Het zijn zonder uitzon- ;;i" de monniken wonen. Er is ook
dering blije mensen' een museum over de geschiea."ii uu"

Alleen kandidaten van tussen 20 en de Orde. Voortdurend ruist er zachte
4O jaar worden aanvaard, en die moeten gregoriaanse zang. die de bezoekers
daá zowel lichamelijk ali geestelijk vol- stemt tot stilte en ingetogenheid.
komen gezond zijn. Bij het minste Wie rustig een uurtje doorbrengt in de
symptoom van onevenwichtigheid wor- Correrie, en de rest voor een tijd vergeet,
den ze doorgestuurd. Wie wordt er zo al komt er misschien anders uit dan als hij
kartuizer? Het antwoord op die waag er is ingegaan. In woegere tijden, vooral
was een van Lockharts groótste verras-- in de middeleeuwen, was de toegang
singen. Hij vond er sekuliere priesters, niet zo gemakkeliik als nu, soms letter-
-_ 
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De spiritualiteit van de kartuizers was
zeer eenvoudig. Het is anders moeilijk te
verklaren dat een jonge monnik (die
-later de. ijegende' prior Zou ic#€fide$ivËmi
, d"E, pládeit tráitreuse trmdcri de.Írulffrr;
Gulgo II) gemeend heeft een grote ont-
dekking te doen, door te vinden dat het
bidden in vier trappen gebeurt: de lectio,
de meditatio, de oratio en de contemplatio.
Misschien ontdekte hij alleen maar wat

lijk halibrekend. 
-Dat 

belette de priors
van heel Europa niet elk jaar te ilaard
over de rotsige paden, en met gevaar te
worden aangevallen door een beer of
een bende wolven, de reis naar de
Grande Chartreuse te maken om hun
algemeen kapittel te houden.
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Zoals alle middeleeuwse monniken
waren de kartuizers op menig gebied
inventief en droegen ze bij tot het ont-
staan van landbouw en landelijke in-
dustrie. Bovendien hadden ze kennis
van de botanie en plantensoorten waren
er in de omtrek van de Grande Char-
treuse in overvloed. Ze ontdekten dat ze
van heel wat van die planten drankjes
konden maken die niet slecht waren
voor de gezondheid, en met die planten
hebben ze zolang geëxperimenteerd tot
ze er de fameuze gele en groene char-
treuse konden uit distilleren.

Daar kwamen zo'n I3O verschillende
planten bij te pas die ze gingen plukken
in het woud of misschien kweekten in
hun tuinen. De laatste formule dateert
van ló05. Zij wordt nog steeds zorgvul-
dig geheim gehouden. Het maken van
de Chartreuse hebben ze nu aan ande-
ren overgelaten, maar twee broeders
hebben nog altijd de supervisie.

De Grande Chartreuse heeft alle on-
gelukken gekend. In ll32 werd ze be-
dolven onder een lawine waarbij ver-
scheidene monniken omkwamen. Daar-
na werd ze tot vijfmaal toe venvoest
door brand, want de gebouwen waren
nog steeds van hout. In 1676 is men
begonnen fnet een klooster te bouwen
uit stenen van de streek. In 1688 was
het voltooid. Het leek wel een kleine
stad omringd met muren, en ruim ge-
noeg om de deelnemers te herbergen
van het jaarlijkse algemeen kapittel. Ten
tijde van de Franse Revolutie werden de
monniken verdreven; velen wêrden ver-
moord.

Maar de kartuizers kwamen terug
totdat ze, zoals alle kloosterorden onder
de TWeede Republiek, in l90l werden
verbannen. Van de verwarring van 1940
profiteerden ze om zich weer in het
klooster te installeren. De Duitsers wa-
ren zeer geïntrigeerd door de Grande
Chartreuse, maar pas met een persoonlij-
ke aanbevelingsbrief van Hitlèr werden
enkele officieren binnengelaten. Ze ge-
droegen zich hoffelijk, en gaven zelfs de
monniken toelating om in de omtrek
mondvoorraad te zoeken waar ze die
konden vinden. Wat de Duitsers nooit
hebben geweten, is dat de Chartreuse

hij allang spontaan had gedaan: begin-
nen met de lektuur van een tekst uit de
H. Schrift, en dan daarover nadenken;
maar algauw ervaarde hij een zekere
onmacht tegenover het geheim dat de
tekst verbergt, en vanzelf ging hij dan
God bidden om licht. In dat licht ging
zijn gebed open in een weugdevolschou-
wen.

De simpelheid en de ongedwongen-
heid van het kartuizergebed is die van
elk spontaan gebed. Er zijn miljoenen
mensen die weten wat bidden is, en dat
het er vooral op aankomt stil te vertoe-

, ven in Gods nabijheid. Elk gebed, hoe
kort ook, brengt de mens in een sfeer
van verhevenheid waarin woorden niet
veel meer komen doen. Maar elke mens
zal bidden op zijn manier, want er zijn
wellicht evenveel wijzen om God te
vinden als er mensen zijn die hem
zoeken. En het is nutteloos hierbij pro-
blemen te maken die er geen zijn.

L. VANDER KERKEN

een schuiloord was van de Résistance. r


