
denken dat Anselm Grùn, die de normen

van het geloof hanteert,  evenmin kan

bekoren. Maar voor de monnik is dat

enkel waar omdat de goddelijke dimensie

al les doordringt.

Dirk Hanssens osb

Guigo de Kartuizer, Gewoonten.
Een leefregel voor kluizenaars
in gemeenschop, vertaling door
Tim Peeters en Guerric Aerden ocso,

inleiding en annotatie door Tim Peeters,

Damon, Budel, 20II,  I42 blz.,  € 22,90.

"Aan onze ge l ie fde

vrienden en broeders

i n  C h r i s t u s . "  M e t

deze har te l i jke  woor-

den opent Guigo zi jn

gesch r i f t  ove r  de

ge\ \ 'oonten van de

Char t reuse ,  he t  moe -

de rhu i s  van  de  ka r -

t u i ze ro rde .  We  wor -

den  a l s  l eze r  he t  se lec te  en  bes lo ten
gezelschap b innensele i . l  van de gezel len

van  B runo  \ r an  Keu len  en  hun  d i r ec te

opvolgers  in  de eers ie  decennia  van de

twaa l f de  eeu \ \ ' .  De  p ion ie r s fase  i s  nog

nie t  voorb i j ,  er  is  nog geen geschreven

lee f rege l .  De  Cha r t reuse  hee f t  i nm idde l s

a l  haar  v i j fde pr ior .  de ta lenn 'o l le  Cuigo.

Aan hem \ / ragen de broeders  van de

andere hu izen en de b isschop r , 'an Greno-

b le  om de ger i 'oonten van de Char t reuse

op te  tekenen.  Het  resu l taat  is  een gor t -

droge beschr i jv ing in  tacht ig  paragrafen

van de bu i tenkant  ven het  leven in  de

Char t reuse,  zowel  van de monniken a ls

van de lekenbroeders, met als afsluit ing

een lofrede op het eenzame leven. Span-

nende lectuur voor de broeders aan wie

Guigo schr i j f t .  Want  wat  beschreven

wordt ,  is  voor  hen dagel i jkse prakt i jk .

Bovendien gold dit  geschrif t  direct al als

normerend voor  het  kar tu izer leven in

al le huizen. Minder betrokken buiten-

staanders zul len al gauw vastlopen in de

louter technische beschri jving van de

l i turgie waarmee het eigenl i jke geschrif t

begint, dert ien pagina's lang.

Na de liturgie volgen allerlei aspecten

van het leven van de kartuizers van de

twaalfde eeuw. Voor veel lezers zullen de

voetnoten en de uitgebreide inleiding van

deze prachtige uitgave van Damon uit de

serie Middeleeuwse Monastieke Teksten

meermaals van besl issend belang zi jn om

de tekst te kunnen begri jpen. Er wordt

daar naast technische uit leg ook zicht

gegeven op wat voor de kartuizers zo

karakterist iek is. De inleiding van pak-

weg 44 pagina's, van de hand van Tim

Peeters, is helder, leerzaam, boeiend en

een goede hulp voor de lezer. Peeters nam

ook de annotaties voor zi jn rekening.

Gemiddeld komt er om de vijf, zes regels

een voetnoot voor. Dat levert een aan-

zienlijk notenapparaat op. Dit boek is dan

ook vooral bestemd voor lezers die reeds

een meer dan gewone belangstel l ing voor

het onderwerp hebben. Helaas zi jn er ner-

gens in het boek handige overzichten te

vinden van bi jvoorbeeld de structuur van

het hele geschrift, de liturgische kalender

of de dagorde. Een plattegrond van de

kloostergebouwen zou ook kunnen hel-

pen om lezers die wat minder bekend zijn

met de kartuizers te behoeden voor ver-

dwalen in de overvloed van details.

Het hele kartuizerleven is bedoeld om

te groeien in de l iefde voor God [124]. Het

kluizenaarsleven roept well icht beelden

op van grote individuele vri jheid, maar

bi i  de kartuizers is dit  ingekaderd in

tameli jk scherp gepreciseerde gewoonten

en door de gehoorzaamheid die gevraagd

werd: zonder toelat ing van de prior had

men geen enkele zeggenschap over welke

zaken ook, zelfs niet over zichzelf [89].
Het vergt inlevingsvermogen om de bin-

nenkant te proeven van deze leefwijze.
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Op de cel was men in principe alt i jd

al leen, maar bi j  sterven kwam de hele

gemeenschap op bezoek en wordt de ster-

vende, na tot in de nierstreek te zi jn

gezalfd, door iedereen teder gekust [73-
741. De eenzaamheid kon tot in de diepte

worden beleefd dankzi j  een warmbloedig

wederzi jds vertrouwen.

Wie bi j  het lezen zich wil  inspannen,

zal mogen ervaren wat James Hogg in

het voorwoord van dit  boek zegt: "In

Gewoonten spreekt  een beroemde

twaalfde-eeuwse kartuizer rechtstreeks

tot het hart van de mens van nu. de mens

tenminste die geïnteresseerd is in de

grondslagen van een spir i tueel leven in

eenzaamheid binnen een gemeenschap,

en in het geslaagde huweli jk tussen regel-

geving en de vri jheid van ieder individu."

Alberic Bruschke ocso

Benoît Standaert, De drie pijlers
non de wereld. Het weinig nood-
zokelijke (met inleiding van mgr. Jozef
de Kesel),  Lannoo, Tielt ,  2011,192b12.,

€ 17,99.

De  b i sschop  van

Brugge,  mgr .  Jozef

De Kesel, begint zi jn

inleiding op De drie

pijlers uon de wereld

direct al met enkele

woorden over  'het

C o n c i l i e ' ,  ' p a u s

Johannes '  en  ' agg io r -

namento '  t7) .  Daar-

mee is overduidel i jk dat dit  boek bedoeld

is voor oudere of gestudeerde lezers die

deze trefwoorden kennen, en niet voor

de jonge mensen d ie  op de voorkant

s taan afgebeeld .  Benoî t  Standaer t  ze l f

bevestigt dat hi j  schri j f t  voot 'al  wie in

de Kerk bi j  de vorming betrokken is ' .  Hi j

hoopt dat dit  boek hen kan helpen om
'het  he i l ige min imum'  te  v inden [11] .

Het boek is een herbewerking van de

oorspronkel i jke uitgave uit  1987. Deze

heruitgave is bondiger en beoogt daar-

mee praktischer en st imulerender te zi jn.

Er zi jn ook aanvull ingen en vernieuwin-

gen te vinden, zoals de vermelding van

de 'Laura van abt Poimên', een project

waarbi j  de auteur zelf .  zeer betrokken is

[35]. Verder bevat het boek al les waar-

door het een echte longseller werd, ook in

het buitenland: een praktische maar zeer

doorwrochte inleiding in de lect io divino

als eerste pi j ler van de studie, onder de

noemer 'onder het Woord leven' l4I-821,
vervolgens de tweede pi j ler, een leren

bidden ' in de Geest door de Zoon tot de

Vader'  [83-i30], en ten slotte de derde pi j-

ler van de l iefde als 'de kunst om te

beminnen '  [131-168] .
De drie pijlers uan de wereld is gelar-

deerd met zes zwart-wit afbeeldingen,

die in kleur te vinden zi jn op de laatste

pagina's van het boek. Uit die zorg voor

afbeeldingen bl i jkt hoezeer hoofd en hart

beide een plek kri jgen in dit  werk.

Alberic Bruschke ocso

Rick Timmermans, Hrnkeren
nû&r rust. Pelgrimeren door de Regel
uan Benedictus, Ten Have, Baarn,
2011., 176 blz., € 1.4,95.

"Je kunt er zo instap-

pen.  De s t i l te ,  de

reflect ie en het r i tme

zi jn een steun." Aan

het  woord is  Rick

Timmermans,  s inds

2010 off icieel free-

lance journa l is t  en

s i n d s  e e n  p a a r

El|î;:ririi:;i: l;rirriii#M maand aUteUr Van

een boek dat waarmaakt wat hij zelf. zegl

- bovenstaand citaat. dus - in een inter-

view met Ed Arons over de spir i tual i tei t

in kloosters (Kothol iek Nieuwsblod, 13
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