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FORUM
Stille eenzaamheid  
als bron van verbinding
Overpeinzingen van een retraitant in ‘kartuizermodus’

Karel Musch

Blijf in je cel  
en je cel zal je alles leren.

  Evagrius van Pontus (4de eeuw)

In het voormalige kartuizerklooster van Sélignac bestaat de mogelijkheid 
om een retraite in de geest der kartuizers te volgen. Die verloopt in volle-
dige stilte en eenzaamheid, en in een echte monnikencel. Dat kan heel wat 
losmaken, minstens ontstaat een innerlijke dialoog. Karel Musch deelt zijn 
ervaringen als retraitant.

De Joodse filosoof Martin Buber schreef ooit: “In het ijs van de eenzaamheid 
wordt de mens zichzelf onverbiddelijk tot vraagstuk.” Buber zegt het niet zo 
expliciet, maar het is wel duidelijk: als je jezelf beter wil begrijpen of kennen, 
dien je de eenzaamheid op te zoeken. Plekken van echte eenzaamheid zijn 
tegenwoordig heel schaars. Toch zijn die plekken hard nodig, nu meer dan 
ooit. Je bent immers nergens meer eenzaam of alleen, ook en vooral niet  achter 
het scherm van een pc. Je aandacht wordt voortdurend opgeëist door andere 
dingen. Het is ook nergens meer stil. En van zwijgen komt al helemaal niks 
terecht. De aandacht is versnipperd. Voor dat soort afleiding vonden de 
gedragswetenschappers een vakterm: problematic phone distraction. 
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Verwonderlijk mag het dus niet heten dat huizen van de monastieke tradi-
tie hun aantrekkelijkheid hebben behouden: daar kun je nog alleen zijn, zon-
der aanspraak, zonder afleiding, zonder wereldse geluiden. Daar kun je de 
afleiding werkelijk ‘stil-zetten’, om het stil te maken in jezelf. Ook als de 
motivatie niet religieus van aard is, maar een ‘teveel aan wereld’ iemand dwars 
gaat zitten, zijn monastieke huizen de beste optie. De veelal goed bezochte 
gastenverblijven van kloosters illustreren dat. 

Van alle monastieke tradities is die van de kartuizers ongetwijfeld de 
strengste. Kartuizers kennen een hoge norm van stilte en eenzaamheid. Ze 
leven als kluizenaar in gemeenschap, als ‘Gods eenzame zwijgers’. Silence et 
solitude is hun motto. Daar hoort afzondering bij. Kartuizers laten, enkele 
uitzonderingen te na gesproken, daarom geen gasten toe in hun kloosters. Dat 
betekent niet dat ze de wereld aan haar lot overlaten. Een bekende kartuizer-
spreuk luidt: “Afgezonderd van allen, zijn we met allen verbonden.” De wereld 
is dus niet verdwenen bij het aantrekken van een pij. Ook voor kartuizers sloeg 
11 september 2006 als een bom in, bekende een kartuizer prior ooit aan Tim 
Peeters, de auteur van Gods eenzame zwijgers.

Die verbondenheid met de wereld kreeg enkele jaren geleden nog een 
andere uiting. In Maison Bruno, het voormalige kartuizerklooster Sélignac in 
de Franse Jura, kan men een retraite boeken, die geheel verloopt volgens de 
strenge gewoonten van de kartuizer monniken en monialen. Een bijzondere 
ervaring voor iemand die de ruis van de wereld gewend is; en al zeker voor 
iemand die op die ruis gesteld is. Sinds kort ben ik die ervaring rijk. Een 
impressie.

Sélignac
De abdij van Sélignac kent, zoals alle religieuze instellingen in Frankrijk, een 
bewogen geschiedenis. Sinds de stichting van het huis in 1202 woonden de 
kartuizers er zonder onderbreking tot 1792, het jaar waarin het pand eigendom 

Zicht op de Chartreuse  
de Sélignac.  
Bron: Wikimedia.
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werd van de Franse staat. In 1901 kocht een hotelier uit Lyon de oude gebou-
wen om er een hotel van te maken. Dat werd echter geen succes en daarom 
stond het pand al snel weer te koop. Madame Louise Tardy mocht zich in 1912 
de nieuwe eigenares noemen. Zij schonk het pand in 1928 aan de kartuizers. 
Zo konden die er terugkeren. 

In 2001 besloten de kartuizers Sélignac echter weer te verlaten, onder 
andere omdat er middelen nodig waren voor vestigingen in Zuid-Korea.1 Tezelf-
dertijd rees het plan om van Sélignac een retraitecentrum te maken, want dat 
zou de groeiende openheid van de kartuizers op de wereld kunnen onder-
strepen. Een belangrijke rol in die besluitvorming speelde de toenmalige 
(Nederlandse) generale prior Marcellin Theeuwis2, dezelfde overste die de 
Duitse cineast Phillip Gröning toestond om de film Die Grosse Stille te maken 
over het leven van de kartuizers. 

Dat het de kartuizers ernst was met dit retraitecentrum mag blijken uit de 
omvangrijke investeringen voor onderhoud en restauratie. Omdat het gebouw 
(met de omringende 180 hectare bos) eigendom is van de orde, worden alle 
kosten door de orde zelf gedragen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval voor La 
Grande Chartreuse, het moederhuis van de kartuizers, dat zoals bij het meeste 
religieus onroerend goed in Frankrijk eigendom van de staat is. Op dit moment 
loopt er in Sélignac een kapitaalintensief meerjarenprogramma (dat ettelijke 
miljoenen vergt) voor de restauratie van de daken. 

Raquelli, Sélignac, olie op doek, 1784. Het doek werd gerestaureerd door Géraldine Albers in 1999 en berust 
momenteel in de galérie des cartes van het Musée de la Grande Chartreuse in Saint-Pierre-de-Chartreuse (F). 
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Sélignac is gebouwd volgens het plan dat ten grondslag ligt aan alle kar-
tuizerijen: een constellatie van een aantal cellen die toegankelijk zijn vanuit 
de kloostergang die rond een lege ruimte ligt. Dat lege midden dient bij de 
kartuizers als begraafplaats. In het westen van de clausuur staat de kerk, 
daarnaast zijn verschillende ruimten zoals de bibliotheek, de refter en de 
kapittelzaal (waarvan de betimmering enkele jaren geleden prachtig is geres-
taureerd). Aan het voorhof, met in het midden de fontein, vinden we de keu-
ken, de werkplaatsen, de portierswoning, het gastenverblijf (met een apparte-
ment voor bezoekende bisschoppen). Het geheel is ommuurd en afgesloten met 
een poort. 

De retraite
Hoe verloopt nu zo’n retraite in de geest van het kartuizer ideaal? Zonder 
daarom exhaustief te willen zijn, volgen hier enkele wetenswaardigheden.

De ontvangst

Wie enkele dagen van bezinning wenst in Sélignac, meldt zich aan via de 
website.3 Bij aankomst is er een welkomstgesprekje waarbij geluisterd wordt 
naar de verwachtingen van de gast, maar waarbij die laatste vooral ook ver-
neemt wat de gebruiken van het huis zijn. Er wordt gewezen op de mogelijk-
heid om tijdens het verblijf een pastor te vragen. De kosten voor het verblijf 
zijn democratisch: ieder kan volstaan met vijftig euro per dag, op voorwaarde 
dat de cel er schoon en opgeruimd bij ligt op het uur van vertrek. Die cel mag 
de retraitant maar enkele keren per dag verlaten.

Crucifix in de kerk van Sélignac.

Pandgang van de Chartreuse de Sélignac.
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De cel

De cel is de ruimte waar het allemaal om begonnen is bij de kartuizers. Een 
oud beginsel onder kartuizers luistert naar een uitspraak van de vierde-eeuwse 
woestijnvader Evagrius van Pontus: “Blijf in je cel, die zal je alles leren.” Mon-
niken en monialen beloven in het algemeen stabilitas: de gelofte die erin 
bestaat te groeien waar je geplant bent. Voor kartuizers geldt dit ook, maar 
hun stabilitas betreft de cel. Waar die cel is, is niet direct van belang. 

De cel in Sélignac is eigenlijk een appartement van twee verdiepingen. 
Via de entree vanuit de kloostergang kom je in een langgerekte hal met een 
trap naar boven. Boven is een grote ruimte die het Ave Maria wordt genoemd. 
Toen de kartuizers er nog waren, stonden hier kasten met boeken of het 
materiaal om boeken in te binden of te illustreren. Naast het Ave Maria is er 
nog een kleinere ruimte: het cubiculum. Daarin staat voor het raam een 
tafeltje (voor maaltijd en studie) en bevindt zich een imposante houten con-
structie, een soort alkoof met daarin het oratorium: de koorstoel met kniel-
bank om te  bidden en te lezen of te mediteren. In die houten constructie staat 
een bed (dat nog het meeste lijkt op een scheepskajuit). Verder is er nog  
een eenvoudige maar adequate sanitaire eenheid. Beneden bevindt zich een 
werkruimte met een draai- of werkbank, een ruimte met hakblok voor het 
kachelhout en de deur naar de kleine tuin. In een hoekje zie je nog de 
 primitieve douche, lees: een koude kraan waaronder de kartuizers zich in 
vroeger eeuwen wasten. 

De binnengang bij de entree leent zich uitstekend voor brevierend lezen. 
Dat kun je aan de uitgesleten vloertegels zien. Het is vaak bitterkoud in Sélig-
nac. Het cubiculum voorziet in de nood met een elektrische radiator, maar 
zodra de installaties voldoen aan de ecologische eisen zullen de bekende (aan-
genaam snorrende) kartuizerkachels weer hun intrede doen. Die traditionele 
verwarming ligt voor de hand, want Maison Bruno beschikt over 180 hectare 
bos in exploitatie – hout genoeg, dus.

De kerk

De kerk is het hart van het klooster; ze vormt als het ware de spirituele ver-
binding tussen het voorhof, de cour d’honneur, en de clausuur. De kerk is in 
tweeën gedeeld door een hoog doksaal dat eventuele bezoekers van de bewo-
ners van het klooster scheidt. De inrichting van de kerk is uiterst sober. Wat 
onmiddellijk opvalt is het drie meter hoge kruisbeeld achter het hoogaltaar. 
Het is een merkwaardig crucifix. De Jezusfiguur lijkt van het kruis af te  dansen 
op zijn weg naar boven, naar zijn Vader. In een gebaar van ‘zo boven, zo 
beneden’ reikt een van zijn handen verlangend omhoog. Van lijden op het 
kruis is hier geen sprake; wel van opperste vreugde over de te verwachten 
hereniging. Dit beeld van het levenseinde spoort met de visie van de kartuizers 
op de dood. Tom Gaens en Jan de Grauwe schrijven daarover in hun studie: 
“Het is voor de overledene een feest om eindelijk bij zijn God te zijn aan-
gekomen.” Het kruisbeeld werd in opdracht van de toenmalige Nederlandse 
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generaal prior Marcellin Theeuwis door Michael van Beek4 gebeeldhouwd, de 
man die nu de directeur is van Maison Bruno. In de ontvangstruimte is een 
kleine maar getrouwe kopie van dit beeld te verkrijgen. 

De vieringen

Van de gasten wordt verwacht dat ze de sobere vieringen bijwonen. De dagorde 
voorziet er drie: om 09u05, 16u30 en 21u00. Telkens worden enkele psalmen 
gezongen, voorgegaan door het echtpaar dat de gemeenschap leidt. Er is ook 
een korte lezing uit de Bijbel. Vaak wordt het Onzevader gebeden, gevolgd door 
een hymne of een psalm. Ter afsluiting luidt het klokje driemaal drie slagen. 
De viering kent lange stille tussenpozen waarin dus veel tijd is voor gebed of 
meditatie. Die traagheid zorgt voor een hoge intensiteit van ervaring.

Alleen zijn

Retraitanten brengen hun dagen grotendeels alleen door en zwijgen; gesprek-
ken in de kloostergangen op weg van en naar de kerk of de keuken zijn onbe-
staande. Werkzaamheden voor het huis gebeuren eveneens in stilte. Zelfs 
begroetingen blijven achterwege, hoogstens is er een glimlach van verbonden-
heid. Gebaren zijn ook niet gewenst. Gebarentaal is immers taal en het com-
municeren met gebaren mag beschouwd worden als een opschorting van het 
zwijgen. Alleen zijn en zwijgen, het kan zwaar zijn. “C’est pas pour les petites 
filles”, zeggen de Fransen. En zo is het. Je moet van stevig hout gesneden zijn 
om zoiets aan te kunnen. Loop je ervan weg – zoals het mij de eerste keer 
overkwam – dan kun je alleen nog hopen dat er een moment van inkeer en 
terugkeer komt.

Cour d’honneur  
met de fontein in het 
hart van het klooster.



69

d
e
 k

o
v

e
l

De maaltijden

Ieder eet in zijn of haar eigen cel, alleen. Het eten kan afgehaald worden in 
de salle des portoirs bij de keuken. Een portoir is een houten kistje met hengsel 
waarin je het eten meeneemt naar je cel. Er zijn twee afhaalmomenten per 
dag: op het middaguur (warme maaltijd) en ’s avonds (brood, met meestal iets 
warms, zoals een stukje quiche). ’s Avonds doe je er goed aan wat extra brood 
en beleg (kaas) mee te nemen voor het ontbijt van de volgende ochtend. De 
warme maaltijden zijn niet verplicht vegetarisch. Soms is er vis. 

Wandelen

De hele dag in de cel verblijven is niet aan te raden. In een brief aan zijn 
vriend Raoul le Verd schreef Bruno, de stichter van de orde: “De boog kan niet 
altijd gespannen zijn.” De kartuizers zelf kennen de zogenaamde spatiamenti, 
de gezamenlijke en vrij stevige wandelingen, meestal wekelijks op de agenda. 
Die wandelingen zijn ‘heilig’. Het is gemakkelijker om dispensatie te krijgen 
voor het nachtofficie dan voor het spatiamentum. De omgeving van de abdij 
is trouwens een prachtig wandeloord. De vergezichten in dit heuvelachtige 
landschap zijn overweldigend. 

De werken

Het wordt gewaardeerd als gasten bijdragen aan het onderhoud van het huis: 
opruimen, schoonmaken, tuinieren of stookhout verzamelen. Toch moet de 
arbeid beperkt blijven; kluswerk zou anders snel een vlucht kunnen worden 
uit de stilte en de afzondering. 

In hun cel verrichten de kartuizers ook allerhande werken: invetten van 
schoenen, lantaarns onderhouden, poetsen en afstoffen, hout zagen en hakken, 
aan de draaibank werken, het tuintje omspitten, de bloemetjes verzorgen, zin-
gen (!), enzovoort. Het moge duidelijk zijn dat kartuizers ook behoefte hebben 
aan ontspannende bezigheden. Voor retraitanten is het dan ook absoluut onge-
wenst als die zichzelf, plus royaliste que le roi, ontspannende bezigheden zou-
den ontzeggen. In de Ladder van de kloosterlingen van Guigo II de Kartuizer 
luidt de eerste regel in de vertaling van Jos de Heer: “Toen ik op zekere dag 
bezig was met lichamelijke handarbeid, begon ik na te denken over de gees-
telijke oefening van de mens.” Dat zegt het helemaal. Handenarbeid geeft 
spirituele ruimte.

Je brengt alleen jezelf mee
Mijn persoonlijke retraite in Sélignac was niet ingegeven door een religieuze 
motivatie, maar door een diep verlangen naar stilte en afzondering. Hoewel, 
het protestantse jongetje in mij is nooit helemaal weg, net zomin als de ado-
lescent die enkele jaren lesgaf op een zondagschool in het Noord-Hollandse 
Bergen. Als God op me toeziet (wat ik soms denk), is dat vast met milde ver-
bazing en naar ik hoop geduldige liefde. Hij weet dat ik zoals zovelen hinder 
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ondervind van een teveel aan wereld, een teveel aan anderen. Telkens blijkt 
Sélignac dan het ideale toevluchtsoord. 

De primaire vraag is waaraan je jezelf overgeeft tijdens een retraite in 
Maison Bruno. Hier zijn geen geleide retraites met groepsmomenten en een 
retraiteleider die teksten of oefeningen meegeeft, waarover je weer in gesprek 
kunt gaan. In Maison Bruno is er niets dan jezelf. Je kunt de hele dag lezen 
of bidden, schrijven aan een artikel, wandelingen maken, deelnemen aan de 
vieringen in de kerk. Als je maar alleen bent. Wat je verder ook meebrengt in 
je koffertje of rugzak, je brengt in elk geval jezelf mee en dat moet ook worden 
uitgepakt, net als de toilettas, het leeswerk en de pyjama. 

Een retraite in Maison Bruno is ook geen oefening in vereenzaming. Een 
tijdelijke vorm van ‘veralleening’ te midden van andere retraitanten en van 
diegenen die zorgdragen voor het huis, zo zou je het kunnen noemen. Je neemt 
geen afscheid van de anderen in je leven. De ontmoeting met anderen wordt 
hoogstens uitgesteld ten bate van een ontmoeting met jezelf, en vooral met die 
ander in jezelf. Dat is niet de alter-ego uit een of andere dissociatieve identi-
teitsstoornis, maar de ander (je betere zelf) met wie je een innerlijke dialoog 
kunt starten. 

Dialogische balans
De anderen zijn veelal zeer bepalend in ons leven. De zo cynische filosoof 
Sartre zei in L’Huis Clos over die anderen: “L’enfer, c’est les autres”; de hel, dat 
zijn de anderen. Sommigen uit Sartre’s omgeving, voor wie hij de ander was, 
zullen het daar vast mee eens geweest zijn. Maar als er al een hel is, zit die 
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toch vooral in onszelf. In elk geval is er een deel van onszelf dat in alle lawaai 
en afleiding niet aan het woord kan komen. Sterker nog, er is een deel in ons-
zelf waarmee we zelfs vermijden in gesprek te gaan. Welnu, precies dat deel 
komt vaak aan het woord tijdens een stilte- en eenzaamheidsretraite in Maison 
Bruno. Je moet leren naar die innerlijke stem te luisteren, met geduld en mild-
heid. Die innerlijke stem vraagt echt niet om meteen te worden beantwoord.

De relatief korte periode van een retraite in Sélignac reveleert de dynami-
sche – om niet te zeggen: dialogische – balans tussen individualiteit en col-
lectiviteit. Vandaag de dag zijn mensen nog maar zeer zelden alleen. Sterker 
nog, de eenzaamheid wordt actief vermeden door het gebruik van moderne 
media die zo hardnekkig (en onterecht) sociale media worden genoemd. Inte-
ressant is, dat in veel publicaties van kartuizers niet eens gewag gemaakt 
wordt over individualiteit maar wel over persoonlijkheid. Die krijgt haar plaats 
tegenover, of liever: te midden van, de groep van medekluizenaars. Het tijdelijk 
alleen zijn bevestigt juist dat de mens een sociaal schepsel is. Het leven in 
afzondering voelt immers als een gemis. 

Nu is het niet zo dat de beide aspecten, met name persoonlijkheid/indivi-
dualiteit en collectiviteit, een vorm van Gegenüber vormen, een bipolair stelsel 
van tegenovergestelden. Integendeel. Buber ziet beide ‘polen’ als abstracties; 
geen werkelijkheid dus. De enige werkelijkheid ben je zelf, met al je strevingen 

Chartreuse de Sélignac. Bron: Wikimedia.
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en verlangens, je falen en slagen. In die ene persoonlijkheid komen beide 
 elementen, die van individualiteit en collectiviteit, samen. Soms treed je op als 
individu en soms als lid van een groep. Geloven maakt dat helder. De gods-
dienstsociologe Grace Davie vatte het fenomeen ooit onder de noemer van 
‘believing and belonging’. Enerzijds is er het geloof, meestal een individuele 
expressie (en dat is het zeker bij kartuizers), anderzijds er is het behoren tot 
een gemeenschap die kerk wil zijn (en dat is het zeker bij kartuizers).

Persoonlijke groei
De ontmoeting met de ander in jezelf is een onderdeel van die dynamische, 
dialogische balans van individualiteit en collectiviteit. Wat wil jij en wanneer 
en waarom? Nog beter is het te zeggen: waartoe wil jij iets? 

Tijdens zo’n retraite wil je alleen zijn, wellicht om daarna beter samen te 
kunnen zijn. Er is hoe dan ook een ruimte buiten jezelf of buiten datgene dat 
je als zelf ervaart en beleeft. Natuurlijk is dat ook de ruimte tussen jou als 
individu en al die anderen. Het is echter ook de ruimte tussen het eigen zelf 
en de ander in jou. Misschien (ik zou liever nog een woord van grotere aarze-
ling gebruiken) is die ruimte wel wat sommigen God noemen. Ik denk daar-
over na. Dat nadenken alleen al is een vrucht van de retraite in Maison Bruno.

Het nadenken over dat ‘tussen’ (in jezelf en tussen jezelf en de anderen) is 
lastig, omdat ieder mens zichzelf beschouwt als een eenheid, een unieke 
mélange van denken en handelen. Dat moge waar zijn, maar in elk geval is 

De Chartreuse de Sélignac vanuit de lucht. Bron: Wikimedia.
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het ook zo dat die unieke eenheid zomaar kan worden afgebroken om opnieuw 
te worden opgebouwd. Het verlies van een dierbare of het verwerven van een 
dierbare zijn voorbeelden van momenten van afbraak en opbouw. Dat hele 
proces noemen we ook wel: leven of persoonlijke groei. En daarin zijn keuzes 
te maken. En keuzes voor iets zijn vrijwel altijd ook keuzes tégen iets anders: 
dit willen we wel en dat willen we niet (meer). 

Deze manier van kijken naar persoonlijke keuzes betekent ook het schep-
pen van afstand tussen nu en straks, tussen toen en later. Maar voor dat soort 
afstanden zijn geen bruggetjes of geitenpaadjes nodig. Het nu is een uitkomst 
van een eerder toen, zoals het straks een uitkomst zal zijn van een huidig nu. 
Er is eigenlijk geen ervoor en erna. De mens is geen bipolair wezen, waarin 
tegenstellingen woeden. Eerder is sprake van wat we ‘di-polariteit’ zouden 
kunnen noemen: twee krachten komen samen zoals bij een magneet. Of zoals 
beide oevers van een rivier voor elkaar de overkant vormen, maar samen de 
bedding zijn van de rivier. 

In de dynamische dialoog tussen die twee krachten ontstaat de persoonlijke 
groei. Wie weet is dat wel de sancta viriditas, Hildegards heilige groeizaam-
heid. Wat het ook moge zijn, waar je naar toegroeit is belangrijker dan waar-
vandaan je groeit. Zo bezien is persoonlijke groei een proces van stadia van 
lagere naar hogere orde. Uit een toelichting die hoogleraar Rudi te Velde mij 
ooit gaf, begreep ik dat Thomas van Aquino het beginsel huldigde waarin  
‘het hoogste van een lagere orde het laagste van een hogere orde raakt’. Dat 

Zicht op de Chartreuse de Sélignac. Bron: Wikimedia.
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beginsel is de ‘ontologische continuïteit’. We mogen aannemen dat ook de 
ontwikkeling van de mens een vorm van ontologische continuïteit is. Ook 
daarin maakt de natuur geen sprongen, om nogmaals Te Velde te citeren. 

Wat bedoelt Thomas van Aquino precies met het begrip ‘raken’. Betekent 
dit dat het lagere door dat ‘raken’ herkenbaar of traceerbaar aanwezig is in het 
hogere? Misschien wel. En als dat inderdaad zo is, dan kan ik begrijpen 
waarom een retraite in Sélignac bij mij zoveel losmaakt en een intens verlan-
gen wekt naar de innerlijke dialoog. Die dialogische dynamiek ontstaat in de 
leegte die in monastieke tradities als vacare Deo bekend staat: het leegmaken 
voor God. Dat leegmaken is wezenlijk, ook en wie weet vooral voor diegenen 
die God (nog) niet nabij zijn. 

Is er een toekomst voor stilte?
In een afsluitend gesprek met directeur Michael van Beek kwam de vraag nog 
even aan de orde wat de kartuizers kan hebben bewogen om deze plek van 
stilte zo ruimhartig beschikbaar te stellen voor de wereld. Kan het, dachten 
we, dat de kartuizers met het oog op hun krimpende aantal (ze zijn nu met 
minder dan 500 kloosterlingen) oorden van stilte willen nalaten aan een wereld 
waarmee ze zich zo verbonden weten? Daarmee worden hun kloosters in ieder 
geval bronnen van verbinding. Wat ze natuurlijk allang waren.
Kortom, de weg loopt door…
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Eindnoten
 1 Dit was geheel in lijn met de aansporing van paus Johannes Paulus II in zijn brief van 14 mei 

2001 bij het negende eeuwfeest van de dood van de heilige Bruno. De paus nodigde de orde 
uit “om nieuwe kloosters te stichten op het grondgebied van de jonge kerken”. Daar waren de 
kartuizers ondertussen allang mee bezig. 

 2 Over het leiderschap van dom Marcellin, zie o.m. De Kovel 48 (2017) 95.
 3  Zie http://selignac.chartreux.org/wordpress/
 4 Van Michael van Beek zijn in Franse kerken meer kruisbeelden en religieuze kunstwerken te 

zien, o.a. in Decize, Treffort en Vonnas. Zie http://www.michaelvanbeek.com/vanbeek/
art-religieux.php. 


