
Greet Heyman Í301 gaf haar werk als zelfstandige onthaalmoeder op om

als ktuizenares te leven. Om te [eren [uisteren naar haar binnenste, had

ze stiLte nodig. Ze vond die in haar 'kLuis van Moria', een kLeine chal.et

in Vlimmeren. Daar teidt zé een [even van soberheid en gebed.
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PETER VANDE VYVERE

,,Na mijn secundair ondcnvijs in Lier, volgde

ik de krndidaturen godscliensmetenschappen in
Leuven. ]k vond <lat best interessanr, maar het
was mij te theorerisch. Ik vroeg mij afhoe ik al

dar moois concrect en diep kon beleven. Ik ben
toen als onthaalmocder begonnen om icts bcle-
maal anders, iers pral<tisch te r1oen. Niet zonder

succes, rvant nadar ik mij in 13ornem als zellstan-
dige had gevestigd, moest ik welt{ra mijn aanbod
rLitbrcitler cn kon ik mer iemand samenwerken.
Onclertussen ging nrijn zocktochr naar diepte,
D:rar een vorrr van religieus lo,en verder Ecn be-

zoel< aan cen vriendin die in een Brlziiiaars bene

dictinesscnldooster verbleel, maal<te girote indLult

op rr ii. Ik b<gorr regclnr,r,:gJt er.c'r;ri.r.cricr.rrg
irr dc.rh.iij v.,r r We'r n,.,lle bij te ",,n. rr.

Om rvar inrenser stiL te staan bij clat mtrhorr
clencle verlangen lur eel dieper Leven, ben i]<

nog eens een halvc maancl naar het kloostcr in
Brr,zilit gerrokken. Het gebedsleven, de sober
heid en de eenvoud raal<rer trij erg. Il< wou een

sabbrtjrar nemen our uit te zoel<en hoe il< Llie

rocp naar een radica]er lcvcn mocsr beansvoor-

dcn. Ecr spontane sollicjtarie van icmand die

mij als onthaalmoecler kon vervangen, tu'ee

nrranden voor ik c1e srap zou doen, krvat:r ais

cen gescherrk rLit rlc hetriel.

o
Ik lecLle ecrst drie weken nrcc nret de bene-

dlctinessen van de priorij Bethanië in Loppem
cn daarnr een helc tijd in de abdij van
'\íesoralle. ln het monrstieke levcu tnet ziin stil-
te, zijn gerijdengebcd, zijn biddende lectrur van

de Schrj[t en eenvoudige handenarbeid werd ik
outvankelijl< voor de r{iepe hunker in mij. Het
rvas ecn rijd van voorbereiding cn onderschei-
ding. Toch gafik mij zckcr nicr zomaar gervon-

nen voor het idcc als kluizenares tc gaau lcven.

P,rr rlrrs ,cgr dat de CeL tr in on. P]cir r reL onrrit-

sprekelijke verzrLchringen. Zo heb ik dat bij miin
lcvenskeuze ook ervaretr. Na enige maanden in
Westmalle steldc een broeder mij rerloops de
vrrrg: \flrt ga ic Iru doenl Fn h( r ollÍcrrJP(e lnij
mer een zuchtr 'Als kluizenares levcn.' Hii ant-

woordde alleen: 'Dat is niet onmogeliik.'Meer
dan een zucht wm het niet, n:aar het ws wel vol-
docnde om mij over de drerrpel te halen. Van

roen afaan is de bal aan het rollen gcgam.

o
Om de dingen wat scherper te krijgen, had ik

een gesprek met broeder Marc, de sticht"'r vm de

nieuwe gemeenschap van Tibériade in Lavau-
Sainte-Arne. Hij begon zjn religieuze leven als

kluizenaar. 'Maak je niet te veel kopbrekens,

maar leef,'drukte hij mij op het hart. Ik wou
graag leven naar hct voorbeeld van de oude mon-
nikcn in de woesrijn, maar die hadden bijvoor-
beeld van sociale zekerheid noch het voordeel

norh de la.t. Voor die prehrische kant van miin
keuze stak ik veel op in La colline de Pénuel in
louvain-la-Neuve - een domein wau leken, ook
gezinnen, smenwonen, een kerkje openhouden

en enkele kluizen ter beschikking stellen. Zij
raadden mij am mensen te zoeken die bereid wa-

rcn een w' op te richten. Zo is de w 'kluis van

Moria onotu. dic dic Iduizerrrarsprojecr runc.
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0reet Heyman.

Het projcct zou nretterrijd zelfbe<{ruipcnd
moctcn zijn. Ih hrveek groenten en eukele scha-

pen onr zo vccl mogeiijk zelfin mijn voedsel tc

vooLzien. Ik giet ook kaarsen en naak wens-

kaarten mer zelfgeschept papier. De producrie
en de verkoop zirren nog in de opsrartfase, zo-

drr *e n.g rlr iJ rrrg.*.zert ziirr oJ, gilien onr

tc overleven, De verwarmiugskosten en vooral
de hrrrrr varr lrct ch,rlcric Itemcn cen scrictrzc

hap uit het budget. llet zou mooi zijn, mocht
ik gratis ergens cen ldeine woning tret een lapie

grond in de ruime buurt van §íestmalle kun-

Heer, Daarom ool< is al ziin tiid en ai rvat hij
rioet, voor Hem. Maar als beginncling in de

woestijn is hct lvel langelvezen er een zeker

scherna op na re houden, nret c1e nodige soepel-

hc'id natuurlijl<. Je moet nog lcrcn te onder-
scireidert. Zondcr dagorde zott ik re veel urijn
eigen zin docn. En ciaar gaat het uitgerel<enrl

niet om, ik wil op her spoor kornen rvat Hii rvil.
Ik volg het monasticke getijdengebed, ik maak

tijd voor de 'lectio divina' de birldende
S.h ri Íi lezing -. voor qccst r I ijke lcz, ng ett in ner -

lijk gebed en ik vicr dagelijlc de euóaristie in de

vier. Of de mcnsen clie Inij consertctt brcngcn
om aan tc vullcn rvaar dc tuin tekorrsc{root.

Naar Hem tcrugl<eren onr re danken, dat vincl

ih ontzettend belangrijk. lk berr erg getrollcn
door her evangelievcrhaal van dc genezing vau de

ticn melaatsel en Jez.us' rvoorden: 'ls er tlan nit:
mand, behalve die ene vrcemdcling, terugge-

kecrd om te danken?'ls mijn gcbed een dicnst
aan de wcrcld? Dar valt zo moeilijk uit re leggcn,

maar ikrvil het graag geloven.

o
Het kluizenaarsleven is IIiet romanrisch. llr is

veel strijd rnee gemoeid. Tègen dc dcmonen, zo-

als de woestijnmonniker zeiden. Je l<ornt hoe

dm ook jerelftegcn, mét je duisrerc kanten. '{'ie
alleen leeft, kan niets mcer op ancleren aÀvente-

Ien. En do is er de strijd met de tijd. Je hebt niet

de steun van het klokjc oÍ de broeders en zusters

diejevan hetwerk nu hetgcbed roepen.

Maar na een jaar durf ik te zeggen dar ik ge-

lukhig ben met dit leven. In het rvoor<l'mon-
nik'zit her Griekse'monos', één. lk interpreteer
het als: mens worden uit één stuk. En dar be-

gint met wat je zegt en wat j€ doet, biieen te

brengen. Durven rc levcn. ork niar lvac lc
hoort vanbinnen. Daarvoor moet je allereerst

luisteren en dus heb je srilte nodig. In de kluis
van Moria heb il< her gevoel dat ik eindeliik be-

gin te luisteren naar de roep vanbinnen." m

Ktuisvan Moria, d Aestenstraat 33,

2340 Vlim mererr, 03/385.09.1 I
kluisvanmoriafdskynet.be.
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ER IS VEEL. STRIJD MEE GEMOEID.'

nen betrekiren, ofmocht de vzw over voldoen-
de middelen beschikken om iets te kopen.
Maar ik p,robecr me daar nict te veel zorgen

over te maken. De kluis van Moria is genoemd

naar dc plek waar Abraham zich bereid toonde
zijn zoon lsaak rc offeren, maar daar uiteinde-
lijk door God van afwerd gehourlen. N4oria be-

tekent:'Cod zrl erirt voozien.- f)ie narm i' eerr

pcrnlanente uirrrodigirrg onr tc grocien ilr ver-

trouwen in Gods voorzienigheid.'We moeten
nier te veei zelfin handcn rvilien nemen.

o
Menscn vragen mij vaak: hoe leefjij cigcn-

lijk? \íel, een hluizenaar hoeír triet per se eetr

regel te hebben. Hij brengt, zo luidt hct, 'rijd
door in rle tijd'. Hij leefi voor de Heer en in de

De eucharistie is dc bron waaruit ik leel Jczus
zoeken is voor mij het allerbelangriilate. De eu-

charistie is het gelreuren bij uitstckrvaarin Hii tot
ons komt, inrvoord, brood enwijn.

@

lk ga met de fiets en net dc bus naar
lVcstrnalie. Dat neemt wel wat tijd in beslag,

maar mijn tijd is voor de Lleer. Ik bid ook
onderweg. lk neem de stilte, miin zoektochr
naar Hem in de eenzaamheid mee naar de

*ereld. Als cen soort ger u igen i) van z i j n aanrve-

zigheid. Maar omgekeeLd breng ik ook de

wereid bij God. Al wat ik doe r:r meemaak,

probeer ik voor Hem te brengen. Ook de rnen-

sen die ik ontmoet: de buschaufÍèur, roevallige

passanteni c{e mensen met wie ik eucharistie

abdij van Westmalle . He t is s<>

wieso vandaag niet makkeliik
een plck te vin<len om dagelijlc

eucharistic te vieren. Het is cen

genade dat in een monastieke

gemeenschap te kurnen doen.


