druk van Barcelona, 1482, slechts het eerste boek voor, De ver_
spreiding van de Imitatio nam bijgevolg vlug toe ; voor de periode
1424-1485bezitten wii overigensmeer dan 200 gedateerdehandschriften en de boekdrukkunst heeft intussen de taak van de
kopiistenzo krachtig overgenomen
dat A. de Backer,S. f.., alleen
reeds voor de viiftiende eeuw 89 drukken van de afzonderliik ter
pers gelegdeImítatio en, van de < editio princeps> van Augsburg,
1470-1472tot 1864,2826 drukken heeft kunnennoteren,waarbi;
de herdrukken van een vroegere uitgave niet eens werden meegerekend.
De Imítatio leendezich verder ook bilzonder goed voor de verspreiding van bondige en uitvoerige excerpten. De Fraterheren
van het Heer-Florenshuiste Deventerwaren zich hiervan volkomen
bewust, toen zij voor eigen gebruik de Dícta quedam Thomae
Kempíse, een korte lilst van excerpten dt de lmitatio, opstelden.
Andere excerptenlijstenen ingekorte teksten zoudenhierop ook in
druk volgen 3 en de excerptenvonden ook spoedig hun weg naar
de <<
rapiaria >>,o.a. naar een <<
rapiarium>>afkomstig uit met Diepen.
veennauw verwante kringen a.

ZESDEHOOFDSTUK
DE KARTUIZERS
L De bronnen
In de vorige hoofdstukken hebben wii reeds meermalen de
Kartuizers ontmoet,die zowel door hun aandeelin de bekering van
Geert Groote als door de opnamevan bepaaldeKartuizerobservan,
ties in de Constituties van Windesheim mede de wending hebben
bepaald rvelke de ontwikkeling van de Moderne Devotie reeds
spoedig heeft genomen.
1
,
3
a

Essaí Ublíographíque sut le liwe De Imítatione Cfuístt Luik, 186.1.
Itr het Ms. Dea Haag, KoniDklijke Bibliothêek, 128. G. 16, Í.238v,-241Zíe A. de Backer,
E s s a i . . ,p, . 2 0 0 2 A 5 .
In het Ms. GeÉt, Udversiteitsbibliotheek. 1320.
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Bil het onderzoekenvan het bronnenmateriaal,waaruit wij de
Kartuizervroomheidin de Nederlandenzullen leren kennen,moeten
wij er nu rekening mee houden dat de Kartuizers zich niet enkel,
voordat zij zich in de Nederlanden vestigden, reeds krachtig als
kloosterordehadden geaffirmeerd,maar dat zij ook al een zekere
ontwikkeling haddendoorgemaakt.Dit blijkt bijzonder duidelijk uit
denormatievebronnen,Toen de prior van de <<Grande Chartreuse>>,
Guigo de EerbiedwaardiSe(t I 136) , volgens A. de Meyer en
1
schreefdie spoedigals
J. M. de Smet in 1116,zijn Consuetudínes
de kern van het statuut van de Orde zoudenvrorden beschouwd',
zou het nog 18 jaren duren alvorensbll Sêdanhet eersteKartuizerskloosterop Nederlandsenbodemzou worden gesticht,In die eerste
periodevan groei naar binaen en buiten, die aan de werving in de
Nederlandenvoorafging, werd het statuut der Kartuizers nog door
toedoen van de Algemene Kapittels uitgebreid, wat vooral zou
blijken bij de promulgatie van de Statuta antíqua in 1259, ook
bekendonder den naam Statuta Ríttení, en van de Noua statuta irL
1368,ook Statuta Rainaldi genoemd.De aanvullingenop de Consuetudinesuit het jaar 1259en uit het iaar 1368vinden wij immers
reedsvoor een goed deel terug in de Kapitteldecretenvan tientallen
jaren vroeger. Die aanvullingen zijn echter meestal van zeer biikomstigenaard, zodat de Consuetudinesvoor een tuistenkijk op het
kloosterlevenvan de Kartuizers in een jongere periode steedsonmisbaarblilven.
Wat de verhalende bronnen betreÍt, deze zijn volgens C. Le
Couteulx,O. Cart.3, (t 1709), zolang het om een oorspronkeliik
verhaal gaat, tot rond het jaar 1300 zeker niet talrijk. De oudste
'Wilmart a
kroniek, welke D. A.
bij voorkeur een <<Kataloog >>
noemt, is de kroniek Magister, die de geschiedenisgeeft van de
Orde tot den dood van Guigo. Eigenlijk bestaat deze kroniek uit
vijf levensberichten,de levens van de vijf eerste prioren van de
7 Guigro's < Consuetudines > van iLe ee.ste Ka4uize$, ií Mededelíngen oan de Konínklíjke
Vlaam* Academíe voor uetenschaÍ;pen, letteten en schone kunsten van Belgíê, a, XIII, 1951,
fasc, VI, p. 13.
2 Zie A. de Meyer
e o J . M . d e S n e t , G u i g o t < C o t u u e í u d i n e s > .9. .., 1 5 . 2 2 .
3 Annales Ordinís CsrÍÍrsiensisab anno 1084ad annun 1429, t. I, Montreuil, 1887, p.
XLVi.
a La Chronique
des píemíers chartrcux, iÀ Revue Mabíllon, t XYl, 1926, p. 81.82.
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<<Grande Chartreuse>. Bii de kroniek Magíster sluit verder de
kroniek Laudemusaan, rvelke C. Le Couteulx, O, Cart. 1 <<noster
anonymus>>noemt. De kroniek Laudemus gaat tot 1737.
Daarop volgt de kroniek Quoniam die tot 1367 loopt, het
sterfjaar van prior Helisarius. De volgende kroniek houdt evenwel
nauv/erverband met de Nederlanden dan de voorgaande. Deze
is getiteld Oftus et decutsus ordinis cattusiensis en werd in
I 398 voltooid door den Nederlandsen Kartuizer Hendrik Egher
van Kalkar (t 1408). Het SpeculumCartusianumuit de viiÍtiende eeuw heeft daarentegenvoor ons veel minder betekenís,
In de twee eerste delen geeft het immers, zoals D. A.
Wilmart, O. S. B. 2 heeft aangetoond,het feitenr:rateriaaluit de
reeds vermeldekroniek Quoníam, hoeviel in een andere volgorde
en in het derde deel een aantal mirakelen.Volledigheidshalvevermeldenwij hier ook het Chronícon Cafiusiensevan Pieter Docrlant,

O. Cart.(t 1507).
De informatie uit de kronieken moet voor talríjke kloosterorden
worden aangevuldmet die welke de hagiografischeliteratuur verstrekt, Voor de Kartuizers die, van den niet nader bekendenauteur
van de kroniek Magister uit de jaren 1136-1151tot Pieter Doorlant,
Sint Bruno nog steedsMagister Bruno noemden,is de hagiografische literatuur evenwel uiterst schaars.De oudste Vila van Sint
Bruno, die van Franciscusdu Puy (f 7521), pfior van de <<Grande
Chartreuse>, dagtekentimmersuit de zestiendeeeuw. Voor de
Nederlanden bezitten wij dan nog een verzameling van levens'
berichten van een aantal Kartuizers van de hand van den Lieve'
Vrouwe-Broeder Arnoldus Bostius (f 1499), een Vita van Diory,
sius van Rijkel welke Dirk Loer van Stratum,O. Cart. (+ 1554)
rond 1530 voor zijn groots opgezetteuitgave van Dionysius' volledige werken heeft geschreven,en verder ook de exemplarenbetrefÍende het Kartuizerslevenwelke wij in een belangrijke exempelen'
compilatieals het Specu/umexemplorum3 ontmoeten,
1 Annales Ord.inis Caelusiensis,t. I, p. XLVII, LlI, LIII, enz.
2 La Chronique des premiets chattreut, p. 114.
s Deventer,1481.
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Tensiottebehoortook heelhet litteraire werk van de Nederlandse
Kartuizersin dezeperiode tot ons bronnenmateriaalen hierbij gaat
onze belangstellingvooral uit naar den reeds hierbovenvermelden
Hendrik Egher van Kalkar, naar Pieter Doorlant en naar Dionysius
van Rilkel (+ 1471), Vanwege zijn brede historischeinformatie kan
de betekenisvan het oeuvrevan Egher van Kalkar niet hoog genoeg
worden geschaten het dankbaar gebruik dat jongere kroniekschrijvers er van hebbengemaakt,kan het slechtsin onze aandachtaanbevelen.De historische informatie van Egher van Kalkar wordt
verder in de laatste jaren der vijftiende eeuw door Doorlant
aangevuld, terwijl het theologische oeuvÍe van Dionysius van
Rijkel ons een blik laat slaan in het gebedsleven van een
Kartuizer.

2. Het kloostetídeaal van de <<Grcnde Chattteuse >>
Wie de oudste kronieken van de Kartuizers ter hand neemt, komt
spoedigtot de overtuiging dat Sint Bruno (f 1101) in een atmosÍeer
van toenemende zedenverwildering en van algemene vertwijÍeling
aan het welslagen van iedere hervormingspoging tot het besluit is
gekomen om zich dan maar liever met zes gezellen voor een leven
van gebed en boete in de eenzaamheid van la Chartreuse op 30 km
ten Noorden van Grenoble terug te trekken. Zowel de kroniek
Magister en de kroniek Laudemus, als de kroniek Origo Catthusiensís Ordínis, de kroniek Quoniam en het Ofius et decutsus
ordínis caftusiensis van Hendrik Egher van Kalkar vangen immers
het verhaal van de stichting van de <<Grande Chartreuse > aan met
een tafereel van de crisis van de Kerk rond het jaar 1082, waarbil
de donkere kleuren geenszins worden gespaard.
Deze sombere kleuren waren voor de schrijvers evenwel nog niet
voldoende.Ook de verschrikkingen van de hel komen er bij te pas;
voor verschillende van de hierboven vermelde kronieken houdt
Bruno's beslissing immers nauw verband met de <<damnatío
padsiensis >>,het verhaal van een Parijsen magister die zich driemaal
op zijn lijkbaar oprichtte om te verklaren dat hij door God in recht-
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'. Hierbil
vaardigheid werd beschuldigd, geoordeeld en ver'\ÁTorpen
moeten wij nochtans rekening houden met het {eit dat de bewoordingen van dit verhaal, dat de oudste Kartuizerskroniek, de kroniek
Magístet, achterwege laat, zoals ook van het verhaal van de crisis
der Kerk, in verschillende kronieken tot op zekere hoogte dezelÍde
zijn. De eenparigheid van de traditie inzake Bruno's vlucht naar
de woestijn van la Chartreuse,gaat bijgevolg terug op één getuige.
Hieruit volgt echter nog geenszins dat, zodra wij de < damnatio
parisiensis > als de onrijpe vrucht beschouwen van een opgezweepte
verbeelding waarvan kroniekschrijvers en predikanten dankbaar
gebruik zullen maken, ieder verband tussen den aangeklaagden
nood der Kerk en de beslissing van Magister Bruno moet worden
prijsgegeven. Ook wanneer niets ons veroorlooft om bij Sint Bruno
een angstpsychose te onderstellen waarin de obsessie van de verschrikkingen van de hel een dankbaren voedingsbodem moest
vinden, blijft de ervaring welke hij sinds jaren in kerkelijke kringen
had opgedaan, voor de beslistheid vafi zijn kloosteropzet de meest

afdoendeverklaring.
Voor Bruno's inzichten bliiven verder ziin twee brieven, de
Epistola ad Radulphum V iridem en de Epistola ad filios suos
Majotis Ca usíae,alsook de elegie De contemptu mundi tot op
zekere hoogte leerrijker dan zijn twee uitvoeriger geschriften,de
Exposítio ín psalmosen de Exposítio in epistolasPauli. T erwijl de
twee laatstgenoemde
werken voornamelijkdidaktisch van aard zijn,
spoort hij in den eersten brief zijn vriend Radulphus le Verd
ft 1124) aan om zonder langer talmen zijn gelofte uit vroegere
jaren om in een klooster te treden, ten uitvoer te brengen. In den
tweedenbrief laat hil vooral blijken, hoezeerde strengeobservantie
die het kloosterlevenin de eenzaamheidder Chartreusekenmerkt,
hem verheugt. Tenslotte is de elegie een jeugdwerkje, waarin de
l Zie de kroniek Laudemus,ed. A. Wilmart,
O.S.B., La Chtoníque iles premiets
cha teux.,,, p. 118-119; - ook de krorfek QÍoniam, ií het Ms. B.ussel, KodnHijke Biblio'
-eo Hendrtk
t h e e k ,1 1 . 9 2 5 - 2Í8. 4
, v.'5r;
E g h e r v a a K a l k a r , O t t u se t d e c u t s u s
otdinis caítusíensis,
ed. H. B. C, W. Vermeer,
Het tractaatuOdu".t il""ur"ut o"dirit
Caítusíensis > uan Hendrik Eghec uan Kalka+ met een biogcafische ínleidíng, WagetiígeÉ
1929, p. 8810-898.
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auteuÍom de verblindheidjammertvan de velen die om hun uitersten
geeazorgenkennen.
Uit de geschriftenvan Sint Bruno valt moeilijk af te leiden hoe
het streng begrepenkloosterlevenin het eerste Kartuizersklooster
geregeldwas en de zesjaren welke de spoedigdoor Paus Urbanus II
(t i099) naar Rome ontbodenstichter er doorbracht,hebbener
zekerniet toe bijgedragenom het in alle opzichteneen vastenvorm
te geven. De tijd moest overigens de aanvankelijk nog onervaren
kloosterlingenvoor meeÍ dan êén probleem van praktischen aard
stellen,dat eensen voor goed moestworden opgelost,Zo komt het
van de oudste Kartuizers aandat wij voor de kloosterobservanties
gewezenzijn op de Consuetudínesvan den vijfden prior van de
< Grande Chartreuse>>,Guigo de Eerbiedwaardige (f 1137) , die
nauwelijks 26 jaar na het heengaanvan Sint Bruno uit de woestijn
van la Chartreusezijn te boek gestelden waarin het kloosterideaal
van de Kartuizers het zuiverst vertolkt ligt.
Wie de Consuetudinesvan Guigo den Eerbiedwaardigeopenslaat,komt dadelilk tot de vaststellingdat de Kartuizers, hoewelzij
zich bij de pegula monastetiorumvan Sint Benedictus van Nursia
(f rond 547) aansloten, zichzelÍ van meet af aan als kluizenaars
hebbenbeschouwd.Dit blijkt al dadelijk uit de professieÍormuul,
waarin de Kartuize een <<eremus>>wordt genoemd1. In dit verband
is het ook van betekenisdat de Kartuizers, na Onze Lieve Vrouw,
Sint fan den Doper als hun bijzonderenbeschermheiligebeschouwden2.Zo is het begrijpelijk dat de Consuetudinesdoorlopenddoor
twee faktoren worden beheerst,die als de pijlers zijn waarop het
leven van den Kartuizer berust : het leven in aÍzondering en de
kloosterlijke armoede. In het laatste hoofdstuk verdedigt Guigo,
overeenkomstigden litterairen smaakvan zijt tijd, het leven in de
eenzaamheid
met behulp van een Bijbels literalisme,Izaak is namelilk, toen hij wilde mediteren,alleen naar het veld gegaan.Sint Jan
de Doper heeft, hoervel hij van den Heiligen Geest vervuld was,
enkel de woestijn voor zich veilig geacht. ZelÍs heeÍt Christus op
1 C. XXIII, * | i ia PL. t. 153,col. 685-686.
2Zie Guigo, Consuetudines,
c. XXIII, ro 1, en c. LXXIV, no 1.; ia Ptr- t. 153,col.685686 en,747.748.
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den vooravond van Zijn Liiden, ZiTn apostelen achtergelaten, om
alleen op een berg te gaan bidden 1.
De eenzaamheid, welke Guigo voor den Kartuizer noodzakeliyk
acht, zou zonder een leven in strenge armoede niet volledig zijn,
De armoede begreep hil echter niet zo dat, na het verzaken van de
individuele kloosterlingen aan aardse goedeÍen, de kloostergemeente
in onbeperkte mate kon bezitten of, door de monniken uit bedelen
te sturen, in haar onderhoud kon voorzien. Wat de kloosterorden tot
nog toe bij het beheren van uitgestrekte gÍondbezittingen of bij de
bedeltochten van hun onderhorigen hadden gepresteerd, was meermalen slechts matig aan dezer gebedsleven ten goede gekomen.
Daarom grijpt Guigo dan ook naar een ander begrip van de kloosterlijke armoede. De armoede van den Kartuizer moet hierin bestaan,
dat hij, met dit voorbehoud dat de inkomsten van ieders arbeid over
de behoeften van de hele communiteit worden verdeeld, door eigen
handenarbeid in zijn onderhoud moet voorzien. Zo begrepen,
moesten deze twee fundamentele faktoren elkander aanvullen en de
vele en zeer uiteenlopende voorschrilten welke wij verder nog in de
Consuetudines ontmoeten, de bezittingen van het klooster die niet
verder mogen reiken dan het domein rond de <<
Grande Chartreuse>>',
het <<numerus clausus >>van de monniken, ten hoogste 13 monniken
en 16 conversen 3, de strengere interpretatie van de kloosterwetten
betreffende het stilzwijgen a, de aanmaning aan de monniken om
vlijtig kopiêerwerk te verrichtení, zijn slechts de praktische toepassingen van het voorschrift om in eenzaamheiden armoede te leven,
Beschouwen we eerst het leven in afzondering. De Kartuizers, die
dagelilks drie of{icies bidden, kvramen hiertoe niet geregeld samen
in de kloosterkerk. Terwijl zij het kieine officie van O. L. Vrouw
steeds in hun cel baden 6, kweten zij zich van Allerzielen tot Septua.
gesima samen in de kloosterkerk, van Septuagesima tot Allerzielen
1 C. 80; in PL., t. 153, col. 755.758.
, C. XLI, I,; ia PL., Í. 753, col.7l9-720.
s C. LXXVIII, l'2; in PL.. t. 153, col. 751'754.
a Consuetudines,
c. XXX; in PL-, t- 153, co1.707.704.
5 Consuetudines,
c. XXVIII; ir| PL., t. 753,col. 693-696.
6 Z i e H e t r d r i k E g h e r v a a K a l k a r , O r t u se t d e c u r s uost d i n í sc a u s í e n s i s ,
H. B. C. W, Vermeer, p.99-100.
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daarentegenin hun cel van het bidden van het dodenofficie1.
Bovendien gingen ze voor de Primen, de Tertsen, de Sexten, de
Nonen en voor de Completenvan het grote ambteliikeof kerkelijke
oÍÍicie niet naar de kloosterkerk,maar baden die in hun cel. Verder
gingen de Kartuizers op zondagenen Kapittelfeestenook voor de
Conventsmisen, behalvevoor de Completen,voor alle Getiiden van
het kerkelilk officie naar de kloosterkerk,
Merkwaardig zijn de bepalingen omtrent het Misof fer bij de
Kartuizers.Vooreerst dringt Guigo 2 er op aan, dat er niet te vaak
eenConventsmismag worden gecelebreerd;bij de Kartuizers is het
leven in aÍzondering immers hoofdzaak. Zo werd de Conventsmis
danvoor de zondagen,voor de KapittelfeestenzoalsKerstmis,Pasen
en enkeleandere,voor de Vastendagenbehalveop zaterdagen voor
uitvaartdagen en jaargetijden voorbehouden3, Volgens een berekeningvan A. Stoelen,O. Cart. ", betekentdit dat er op een heel
jaar 80 maal een Conventsmisplaats had, waarvan er echter 60
over elf weken waren verdeeld. De dagelijkse Conventsmiswerd
eerstonder het bestuur van den Prior GeneralisJancelinus(11801233), een goede eeuw na de stichting van de <<Grande Chartreuse>, ingevoerd,
Ook op het vasten werd sinds de stichting een grote nadruk
gelegd. Zo stond Guigo 5, die zich volgens Egher van Kalkar 6
hierbij door de sanctiesin de Decretavan Gratianus(f vóór 11601,179)7 betreÍÍendeden <<sacerdosfornicarius > liet leiden, aan de
Kartuizers drie dagen in de week slechts het gebruik van brood,
water en zout toe. Op de andere dagen mocht iedere monnik voor
zich wat groentenklaarmaken,terwijl de kok nog voor wijn en kaas
1 Zie Guigo,
Consuettulines,c.Xl; ia PL., t. 153. col.655-656.
2 Consuêtud,ínes,
c. XIV, a. 5; ía PL; t. 153, col. 659-660.
3 Zie Consuetudínes,c. VII, no 4; ii PL,, Í.
153, col. 649-650,
a De eucharístísche eoolutíe van
de oudè Kaítuizetlitftgíe, de dagelíikse mis, ii Studia eucha.
tistíca DCCí anní a condito FesÉo sanctissimi cotporís Chdsti, 1246-1946, BussnG-ÀotwerpeE,
1946,p. 106.
5 Consueíud.ínes,
c XXXIII, !o l; in pL., t, 753, co!. 705-706.
6 OÉus et d.ecutsus
otd.iniscaítusiensís,
ed. H. B. C. W. Vermeer,
p,9316.g5e.
7-Pa e I, dist.
LXXXII, c. V ; ed. Ae. Friedberg,
Coryus iu Ê canonici2, t.I, CÍaz,
1955, col. 292-293-
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zorgde 1.Van 14 september tot Pasen gebruikten de monniken evenwel, behalve op Íeestdagen,slechts één maaltild
Zo is het uit dit alles duidelilk dat de Kartuizersobservantie van
meet af een compromis is geweest tussen het strenge kluizenaarsleven en het communiteitsleven van de cenobíeten, De strenge voorschriften van het Kartuizersstatuut hadden overigens ook hun gren's
zen. Zo kwamen de monniken zondags, behalve voor het kerkeliik
officie, ook voor het middag- en voor het avondmaal samen 3,
Verder verrichtten de monniken die de codices dienden te emenderen
en in te binden, dit werk samen en mochten ze gedurende dit werk
ook praten t, ZelÍs was het aan den kok geoorlooÍd om aan zieke
monniken grapjes te vertellen 5.
Vooral was Guigo niet te vinden voor het individueel opdrijven
van de boetplegingen. De wekelijkse <<disciplina >>in den Adventtijd en gedurende den Vastentijd, het waken en het vasten mochten
niet zonder het goedvinden van den prior door de monniken worden
uitgebreid 6.
Tenslotte wordt er door Guigo ín de Consuetudlnes slechts éénmaal van een duidelijk apostolischebezorgdheid blijk gegeven.Dit
is bii het kopiêerwerk. De boeken moeten namelijk met zorg worden
geschreven,opdat de Kartuizers die Gods boodschapniet met den
mond kunnen verkondigen, dit dan toch met de handen zouden doen,
Ieder boek dat ze kopiëren, zal immers in lengte van dagen een
getuige zijn voor de waarheid ?.
De C,onsuetudinesvan Guigo den Eerbiedwaardige werden rond
het jaar 1160 door Paus Alexander III (f 1181) als het statuut van
de Kartuizers goedgekeurd8,

1Zie Grigo,
c. XXXIII, n 2; in PL., t. 153, col.705-706.
Consuetudines,
2 Zie Gligo,
c. XXXIII, n 3; ií' PL., t. 153, col.705-706.
Consuetudines,
3 Ze Guigo,
c. VII, no 8 en 10; in PI., t. 153, col.619-652.
Consuetudines,
a Zie G ui g o , Consxetudines,c, XXXII ; ií PL., t. I53, col. 703-704.
5 Zte G:;igo,
Consuetudines,c. XXX; in PL, t. 153, col.703-704.
3 Zie Consuêtudínes,c. XXXV. no l, io PI., t. 153, col.709-710.
? C. XXVIII; ií PL., r. 153, col. 693.696.
e Zíe Hendrik
Egher
vaa Kalkar,
Ortus et decucsasordinis cartusíensís,
H, B, C. W.

?06

Veroeer,

P, 10213-15.

3. De Kartuizeístichtingen ín de N ederlanden
Hoewel de derdeprior van de <<Grande Chartreuse>>een Nederlander was uit Bethune,die den naam Petrus Franciscus1 droeg, is
de werving van de Kartuizers in de Nederlanden aanvankelijk
slechtslangzaamin haar vrerk gegaan.In de meestzuidelijk gelegen
provinciesis het begonnenmet de Kartuize Mont-Dieu bil Sedandie
in 1134werd opgericht2, en met de KartuizeVal-Saint-Pierrebij
die
Vervins,die in 1140volgde3. Na dezetwee kloosterstichtingen
den
invloed
van Guigo den Eerbiedwaardige zijn
niet zonder
ontstaan,duurde het tot het eind van de dertiende eeuw vooraleer
hetin de buurt van Kamerijk tot eennieuwe kloosterstichtingkwam :
tu 1288 kwam daar door toedoen van den Kamerijksen bisschop
Willem van Avennes (+ 1296) een Kartuize tot stand, die reeds in
1297 naar Marcourt bij Valencijn (Valenciennes) verhuisde en
voortaan als de Kartuize Notre-Dame-de-Marcourt bekend zou
zijn a. Hierop volgden in 1298 het klooster Val-Sainte-Aldegonde
bil Sint-Omaars,in 1300Val-Saint-Honorábij Abbeville,in 1306
Mont-Renaud bij Noyon, in 1320Val-Saint-Esprit bii Gosnay ten
Zuid-Westen van Bethune, er in 1324 Notre-Dame des Prés bii
Montreuil-sur-Mer u. In verschillendevan dezekloostersleefden er
nu een tijd lang ook Nederlanders uit de Vlaamse en uit de
Brabantse steden.
Ook de Nederlandssprekendegewestenkwamenin die jaren aan
de beurt. Ln 1314 srichtteimmersWalter II (+ 1309), heer van
Edingen (Enghien), in de buurt van de Onze'Lieve-Vrouw-Kapel
te Herne bij Edingen (Enghien) een klooster en schonk dit aan de
Kartuizers opdat zij er tot in lengtevan dagen God zoudendieneno,
'1

Z i e d e l q o n i e kM a g i s t e t ,e d . D . À . W i l m a r t ,
O. S. B., p, 124.
'z Zie . G íllet
, La Chattrcuse d.u Mont-Díeu au diocèsede Reíms, Reims, 1889.
J
3 Zie L. Marchaqd,
Essai historiqe sur la chsttíeuse du Vat St. Píeffë situêe d.ans
fancien iliocèse ile Laon, Anteav'Íhierry,
1949,
a Zie C. Le Couteulx,
O. Cart., Annales ordiniscaíusiensis...,t. I]y', p,395-3965 Ze F.A. LeIebure,
La chartteuse
de Notrc.Damedes Prèsà Nèr:.ille sousMont.euil.
sur-Mer, Parijs, 1881,p. lJ9.
'Walter
6 Zie de bek.achtiging van de schenkirgsakte,
door
III, heer vao Edingen, 1314, ed.
. Lamalle,
5.J., Atnold. Beelfsens
et Iean Ammonius,Cfonique d.ela Chartruse de
la Chapelle à HêdnnesJez-Enghien, it de Biblíothèque iLe la Reoue d'hisfoíre ecclêsiastíque,
tasc. 8, LeuveD, 1932,p. t73-177.
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waarna de bisschopvan Kamerijk, Petrus de Levis (f 1324) hienarl
het volgende jaat zijn. goedkeuringhechtte'. In 1318 volgde de
Kartuize Genadedal bil Brugge, in 1323 Kiel bii Àntwerpen en
vijf. )aat later werden er in enige maanden tijd ze1Ísdrie nieuwe
kloosters gesticht, een te Royghem buiten Gent, een te Zelem bi1
Diest en een te Geraardsbergen.Hierop volgde er een rustpoos,die
evenwelslechtseen dertigtal jaren zou duren. Reeds in 1357-1360
werden immerste Luik de Kartuize Ter-twaalf-Apostelenen in 1376
in de buurt van Doornik de Kartuize Mont-Saint-André opgericht,
terwijl in 1454 nog de Kartuize te Scheutbil Brusselen in 1491die
te Leuven zoudànvolgen 2.
Verschillende kloosterstichtingen in de zuidelijke provincies
waren echter nog niet geheelvoltooid, toen ook in de noordelijke
provinciesvooraanstaandepersonennaar de meestgeschiktemanier
begonnen Íit te zieí om, met hun steun, in hun onmiddellijke
nabijheid een Kartuizerskloosterte zíen oprijzen. In 1336 schonk
Willem van Duivenvoorde (t 13531, heer van Oosterhout, uitgestrektegronden voor de stichting van een Kartuizerskloosterin
de buurt van Geertruidenbergen nauwelijks enige dagenlater werd
de schenkingreeds door graaf Willem III, bijgenaamd de Goede
(+ 1337), erkend; dit nieuwe klooster, dat in Kartuizerskringenals
het Hollandse huis zou bekend staan, zou reeds het volgende jaar
door de Orde vrorden geïncorporeerd3,
ln 1392 was het daarentegenZweder van Abkoude (t 1400),
heer van Gaesbeeck,Putten en Strilen, die de Kartuizers rer zijde
stond bil de oprichting van het klooster Nieuwlicht te Bloemendaal
aan de Vecht ten Noord-Westen van Utrecht n.Verder mogenhier,
in dit verband, ook kloosterstichtingenzoals Monnikhuizen bij
1 Bisschoppeliikeerkennirg vaí de stichtidg vaÁ de Kartuize O. L. V. ter Kapelle te Herne'
ed.E. Lamalle, S.1.,p. 177.178.
2 Zie C. Le C out e ulx, Annales ordinís ca.tusiensiÁ,r. Vl, p. 169-173.
3 Zíe eooÍ de schenkidgsakteH, 1. l. Scholtens,
De archíevenuan het uoormalige
id., De
Kartuízerkloostet bij Geertníd.enbetg, in Tazandría, t,47, 1940, p. 123-E; Ka uizets bij Geert*idenbetg, in BosscáeBíjdragen, t. XYllI, 1941, p.34-37.
a Zie L. va:À Hasielt,
Het Necrologíum oan het Katthuízet-ktooster Nieuwlíchl o[
Bloemendaal buiten Utftcht, ií d,eBij&agefl en Mededeelíngen oan het Histotísch Genootschap
te Utrccht, t. Ili, 1886, p. 141, 165-168,185.
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Arnhem (1342), Onze-Lieve-Yrouw-van-Bethlehemte Roermond
's
(1376) en Sint-Sophiabij Hertogenbosch(1466) niet onvermeld
blilven.
Al deze Kartuizen waren mannenkloosters.De oprichting van
vrouwenkloosterswerd, vanwege de zielzorgproblemenvrelke deze
stelden, door het centraal bestuur van de Orde veel minder
bevorderd.Niettemin werden er in de Nederlanden ook een paar
Kartuizenvoor vrouwenopgericht,o.a.bij Gosnayten Zuid-Westen
van Bethune in 1329 het klooster Mont-Sainte-Marie en te SintAndries bil Brugge in' 1348-1350 de Kartuize Sint-Ànna-terWoestijn 1.
Hoewel de Kartuizers, zolang er hiertoe geen cel vrij was,
niemandals kloosterling wilden opnemenen zij, volgens Hendrik
Egher ', zelfs iemandmochten afwijzen die zi.jncel op eigen kosten
wilde bouwen,toch is de werving der Kartuizers sinds den aanvang
van de veertiendeeeuwin de Nederlandensneltoegenomen.Verder
blijkt het aanziendat de NederlandseKartuizers genoten,ook uit
hunaandeelin de stichtingvan eenSint-Michaêls-Kartuizete Mainz
in 1312,van een Kafiuize op den Beatusbergbil Koblenz in 1331en
vooral van een Sint-Barbara-Kartuize te Keulen in 13353 en van
een Kartuize genaamd<<Domus fesu de Bethleem>>te Shenein het
graafschapSurrey in het jaar 1414a.
Hierbij moeten wij er nog rekening mee houden dat de oudste
Kartuizerstichtingenin de Nederlanden aanvankelijk tot de Picardische provincie, andere daarentegentot de Lombardische provincie behoorden. Dit duurde echter slechts tot 1335, toen de
meeste kloosters op Duitsen en een aantal huizen op Nederlandsen bodem als een nieuwe, Duitse provincie van Lombardile werden losgemaakt, terwijl deze Duitse provincie reeds in

r Zie St. d'Ydewalle,
De kartuízeSínt-Anna-tepWoestíin,1350-1792,
Brussel,z, j.,
p. {l-{8.
2 Epistole, .pist, XI; iu het Ms. Darutadt,
HessischeLardesbibliothek, 819, Í,24 v.-26v.
3 Ze Ch. Schaeider,
Díe Kólne, Kattauseuon ihtet Grindung bis zum Ausgang des
Míttelalteís, h Vetóffentlíchungen d.es hístotischen Museums det Stadí Kóln, fasc, II, Èonn,
1932,p. 37-43,
'Zïe E. M. Thompson,
The CatthusianOrdet ín England,Lordeo, 1930,p.239-241.
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1355 in een <<provincia Alemaniae superioris )> en in een <<provincia Alemaniae inÍerioris >> werd gesplitst. Ook deze nieuwe
administratieve groepering van de kloosters bleek echter niet
tegen de steeds toenemendekloosterstichtingen bestand. In 1400
kwam er immers nog voor het Rilngebied een afzonderlijks
<<provincia Rheni >> tot stand en, nadat het Westerse schisma
vanwege de twee obediëntieseen poos alles had verstoord, werd bil
de hereniging van de twee uiteengevallen stukken van de Kartuizersorde de oude Picardische provincie in 1411 nog in een NoordPicardischeprovincie ingedeelden in een Zuid-Picardische provincie. Tot deze laatste behoorde, naast de Franse kloosters, ook de
Kartuize te Doornik ; tot de Noord-Picardische provincie behoorden,
op Doornik na, alle kloosters uit het tegenwoordige België, alsook
Geertruidenberg.Wat dit alles te betekenenhad, bleek vooral bii de
visitatie van de verschillendekloosters, q/aartoe de visitator en de
convisitator van een provincie om de twee jaar moesten overgaan,

4. De uroomheíd in de Nederlandse kloosters
Indien wij de tijdgenoten mogen geloven, wisten de Kartuizers
bij de oprichting van de meestekloosters op Nederlandsen bodem
het religieuze enthousiasmevan het eetste uur onverminderd hoog
te houden.De zalige Jan van Ruusbroec1,Geert Groote e en Thomas
Hemerken 3 ziin nameliik, wat de Kartuizers betreft, met hun lof
niet zuinig. Zodra het er op aankomt het eigene in de Kartuizer,
vroomheid te achterhalen, dat de religieuze atmosfeer openbaart
waarin alle Kartuizers leeÍden,stellenwij echter vast dat de vrijheid
in het gebedslevennaar eigen inzicht te handelen,bij hen veel groter
was dan in de meestekloosterorden,zo groot zelÍs dat de taak om
alle jongerenvan eenzelfdeklooster tot Kartuizers op te voedeneersf
in de laatste iaren van de zeventiendeeeuw aan eenzelfdenmonnik
Van d.engeestelijken
tabernakel,
it Werken...,t. II, ed. D. A. Stracke,
S, J., p.332'
Epístala magístriGendi Groit ad quendan Catthusíensen,
S,I"
ed. W. Mulder,

p. 276-277.
x Vita Geftd.i Magni, c, lY ; ed. M,
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I . P ohl,

Opera onnia, t. YÍI, p. 37.

1.
zou worden opgedragen Een schets van de Kartuizervroomheid
bliiÍt dan ook uiteraard enerzijds bij de kloosteratmosfeer die
ongeveer in alle huizen dezelfde zal zijn geweest,anderzijds bij een
aantal meer opvallende uitingen van de eigen vroomheid van de best
bekende kloosterlingen.
Voor Dionysius van Rijkel' \+ 1471) is het gelijkvormig maken
van onzen geest met Gods geest het grote doel van het eremietenIeven, dat de kern uitmaakt van de Kartuizerobservanties. Deze
doelstelling, die hem bij het neerschrijven van de belangrijkste van
zijn werken steeds voor den geest zweeÍde, werd door de Kartuizers
in het contemplatief gebed het volledigst verwezenlijkt en alle
observanties, de ascetische oefeningen bijgevolg evenzeer als het
liturgische gebed, waren hierop gericht, In dezen geest vat Egher u
het kloosterleven samen in den strijd tegen de begeerlilkheid der
ogen, tegen de begeerlijkheid van het vlees en tegen den hoogmoed
des levens, wat hij een kruisiging noemt waarbij door de armoede de
rechterhand, door een reinen levenswandel de linkerhand en door
de nederigheid de voeten aan het kruis worden gehecht. Overeenkomstig de Consuetudines van Guigo den Eerbiedwaardige werd
dit alles in vasten en waken, door het leven in afzondering en overrraaina

hotrrl-hf

Wat het vasten betreft : onze monniken hielden zich aan de
Kartuizertraditiewelke de Kerk reedslang had goedgekeurd,hoewel
Egher a hierin tot discretie aanzet. Bij het vleesderven van de
Kartuizers maakt hil daarentegenminder voorbehouden beweert
zelÍs,met Arnoldusde Villanova (f 1311) dat de mensenvóór Noë
zonderhet gebruik van vlees volkomen gezondwaren, ja gezonder
dan de mensenna Noë 5,
1Zíe D. Y. Gourdel,
C h a r t . e u xi,n D S p . , t . l l , c o l . 7 3 6 .
2 De laude et co'lnendatione vitae solita ae, art. I, ed. Doctois ecstatící D. Diongsíí
Catlusiani Opera omnia t. XXXVIII,
Voor de werken van
Doornik, 1909, p. 328. Dionysius vao Ritkel verwijzen we steedslraar deze uitgave in {4 deleu, waarvan er 14 te
Montreuil,29 te Doornik en één te Parkminster zijÁ verscheneD,
3 Epicole, epist. XVII; in het Ms. Darorstadt, HessischeLandes- und Hoóschulbibliothek,
819, f. 58 rr -Epistote,epist. XXII; in het Ms. Daustadt, HessischeLandes- und Hochschulbibliothek,
8 1 9 ,f . 8 l r .
r ZiehetO us et decutsusordinisc€rÍusiensis,
p. 12511-ja.
ed, H. B. C. W. Vermeer,
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Dit alles moest intussen vooral een voor het gebedsleven gunstige
atmosfeer tot stand brengen. Het gebed der Kartuizers nu bestond
enerzijds uit het Breviergebed, het officie van Onze Lieve Vrouw en
het ofÍicie der overledenen, anderzijds uit de overweging die, bii
voldoende onthechting, spoedig tot beschouwendgebed moest uitgroeien.Bij het Breviergebed,het María-olficie en bi; alle psalmen"
gebed geeft Dionysius van Rijkel'aan de kloosterlingen den raad
om zich van harte te verenigen met de contemplatie van God zel[,
van Onze Lieve Vrouw, van de engelen en van de zaligen in den
hemel. Niet allen waren echter voor een dergelilke visie geschikt en
Laurens van Muschesele ft A77) zocht voor het vrome bidden van
de Getijden liever steun in zijn verbeelding en waande het Stalletie
van Bethlehem en den Kalvarieberg bij het koorgebed in het koor
aanwezig 2.
Naast het oÍficiële gebed, dat de Kartuizers voor een goed deel
samen in het koor verrichtten, nam de overweging in hun leven een
zeer aanzienlijke plaats in. Op de eerste plaats de overweging van
den naderenden dood, waarbij zij ongetwijfeld steun vonden in de
<<damnatio parisiensis >>,het verhaal van den Parijsen magister die
zich op zijn lijkbaar driemaal oprichtte om te verklaren dat het vonnis
over hem reeds geveld was, en Egher 3 wijst hen hierbil nog op tv/ee
andere gevallen van Vromen die uit den dood zouden ziin opgestaan
om voor den ernst van Gods oordeel over ons te getuigen. Hierbii
moeten wii ons nochtans hoeden voor overdrijving. De verbeelding
van degenen die de Kartuizers op afstand gade sloegen, is immers
meermalenin den loop der geschiedenisop hol geslagenen Hendrik
Egher' heeft reeds in de eerste jaren van de vijftiende eeuw verzet
aangetekendtegen het Íabeltje, dat de Kartuizers iederen dag enigen
tijd besteden aan het gereed maken van hun toekomstig graf. De
dagelijkse herinnering aan den dood door een of ander vers in het

l Contta detestabilemcotdis íflordínationetn,ií Opeta onnía, r. XL, p. 197-246.
2 Zie Laureís
vaa Muscbesele,
De parurio et agno, íí het Ms, Brussel'
Koniaklijke Bibliotheek, 5628-37, Í. 239-242.
a Ortxs et decursus ordinís Caráusiensís,ed. H. B, C. W. Vermeer, p. 88-91.
a Epistole, epist. XVIII, í! het Ms, Darostadt, HessischeLàddes- uDd Hochschulbibliothek
819, t- 63 v.
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claustrum,dat aanving en eindigdemet de bekendewoorden <<Vado
moÍi >>,was nochtansvoor hen werkelijkheld en Egher heeft in zijn
djd in het claustrumvan de Kartuize Vauvert te Parijs een dergelijk
tot de ovenveging van den dood aansporend opschrift aangetroffen'.
De overweging, die bij enige geestelijke rijpheid spoedig tot
contemplatieÍ gebed zal uitgroeien, moet echter vooral bij de
positieve waarden uit ons geloofsbezit stilstaan. Dionysius van
Rilkel, die het gebedslevenmeestalvan uit zijn rijperen toestand,
van uit de contemplatiebekilkt, deelt dezenu in vijÍ soorten in, Deze
zijn, naar hun voortreffelijkheid gerangschikt,de beschouwingvan
de Drieêenheid,de beschouwingvan de Godheid in zover wij deze
met wijsgerige begrippen kunnen benaderen,de beschouwingvan
de mensheidvan Christus, van de genadein haar vele vormen en
van de natuurlijke gaven en weldaden2. De grootste onder Gods
weldaden blijft echter de menswording van Christus, welke
Dionysius op de derde plaats vermeldt. Het fundamenteelbelang
van de Christusdevotiebij de Kartuizers blilkt onder meer uit het
feit dat Laurensvan Muscheseleer, volgens zijn traktaatDe patuulo
et agno,steunzochtvoor het koorofÍicie.
De Christusdevotieis intussenmeestalvoor een goed deel godsvrucht tot den lijdenden Christus. Volgens Dionysius van Rijkel 3
mogen wii geen dag laten voorbi;'gaan zonder het Lijden van
Christuste overwegen.Talrijk zijn dan ook de Kartuizerauteursdie
aan Christus' Lijden een of ander werk hebben gewijd, zoals bij
voorbeeld Gerard Haghen uit Herne l+ 1465), Herman van
Appeldorn (+ 1472\, om beurt prior te Trier en te Keulen, Pieter
Doorlantvan de Kartuizete ZeTem(f1507) en ]an van Haarlem
(+ 1539/1540)van de Kartuizete Vught bij 's Hertogenbosch.
De godsvrucht tot den lildenden Christus kwam bil dit alles
onder verschillendevormentot uiting. Zo ontmoetteeennoviceeens
Christus, die met Zijn kruis beladen moeizaamdoor de kloosterl Zie Egher
van Kalkar,
Epistola epist. XVIII; in het Ms. Darmstadt,Hessische
Landes- und Hochschulbibliothek, 819, f.67 r.
2 Zie De
tonte lucis ac semítísvítae, a*.71 ; in Opera omnia, t, XL\, p. 108-110.
s De laud.eet commendationeoítae
solíta.íae,art XXII; i.í Opera omnia, t. XXXVIII, p. 356 B.
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gangen voortstrompelde en toen hi; Hem wilde heipen, kreeg hil
ten antwoord dat hij eerst moest trachten om de kloosterpij met
een.lichtergemoedte dragen', Verder stond, blijkens de <<Veronica
dooini tercia >>,den zweetdoek met een derden aÍdruk van het gelaat
van Christus die in de Kartrize te Montreuil als een kostbare schat
werd bewaard ", de godsvrucht tot het Heilig Àanschijn onder de
Kartuizers eveneens zeer hoog aangeschreven.
Het overwegen van Gods rveldaden en vooral van het Christusgeheim enerzijds, van de eigen onwaardigheid tegenover dit alles
anderzijds, brengt de Vromen intussen tot de steeds hechtere rouwmoedigheid van harte, waarover Hendrik Egher in zijn Exercitatodum monachale uitvoerig heeÍt gehandeld. Het belang dat Egher
hieraan hecht, is volkomen begrijpelijk. Zoals Mozes, om tot God
te naderen, zijn schoeisel moest uittrekken, zo ook kunnen wij Gods
majesteit slechts met de rouwmoedigheid van harte benaderen,
waarin schuldbesef en erkentelijkheid voor de genade elkaar
ontmoeten,
Vooral moeten wij echter door de overweging in de aÍzondering
tot de ledigheid van den geest en tot de vervreemding van alle beelden komen, waarbil het hart den dieperen eenvoud zal bereiken die
voor het beschouwend gebed onmisbaar is. Zo dacht Egher 3 er
over, Dat was ook de mening van Dionysius van Rilkel o, toen hii
aan de Vromen den raad gaf om aan a17ezorgen om het geschapene
te verzaken en zich met God in de ledigheid van geest op te houden,
waar, in de rijkste ogenblikken, de gave van wijsheid de leiding van
het gebedslevenop zich neemt.
Dit betekent intussen niet dat iedere Kartuizer in het contemplatief
gebed tot mystieke hoogten is gekomen. Bij degenen die hierover
het uitvoerigst spreken, zoals Dionysius van Rijkel, is het vaak
moeilijk uit te maken tot hoever het aandeel gaat van de didaktiek
ed'
a Zie Hetdrik
van Kalkar,
OtÍus et decutsusordinis CarÍusíensis'
Egher
1
1
9
1
2
2
0
.
H. B. C. W. Vermeer,
P.
2 Zíe Heídíik
ed. H. B. C' W'
Egher,
O#ur et decutsusoilinis carÍusiensis'
p. ll31'3.
Vermeer,
s Epistole, epist. XII; itr het Ms. DarE$tadt, Hessische LaÁdes- und Hochschulbibliothek'
819, Í.32t..33r.
a Confra detestabilem cotdís inotdinafíonetu, h Opeta onnia, t XL, p. 257 D',
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en waar dat van de eigen mystieke ervaring aanvangt. Bij de eigenlijke mystieke ervaring is het echter niet gebleven. Ook de paramystieke verschijnselen waren bi j de meestal niet zeer meded eelzame
Kartuizers bekend. Zo werd door een Kartuizer van Mainz in een
briel' aan Egher van Kalkar uitleg gevraagd over een verschijning
van Onze Lieve Vrouw welke Egher had meegemaakt. Dionysius
van Rijkel gewaagt in twee brieven' van drie visioenen,waarbil hij
laat doorschemerendat dergelijke voorvallen hem meer overkwamen.
De twee eerste waren uitwendig zintuigeliike visioenen, het derde
was een verstandsvisioen. Volledigheidshalve moet hier ook worden
herinnerd aan de visioenenverhalen in het Ortus et decutsus Ordinis
C.artusiensisvan Egher van Kalkar en in het Chronicon Cartusiense
van Pieter Doorlant, alsook aan de extases van een AdolÍ van Essen
(+ 1439), een tijdlang prior te Trier, en van een Laurens van
Muschesele, om beurt prior en vicaris van Herne bil Edingen
(Enghien). Egher 3 drong er evenwel op aan dat de monniken met
dit alles uiterst discreet zouden blilven en het belang dat aan een
wenk van Egher werd gehecht, blilkt duideli;k uit de plaats die,
door den stamboom van de Kartuizersorde in een zeventiendeeeuwse houtsnede n, onder de Vromen van den verlichtingsweg aan
hem wordt toegekend.
Niet allen waren nochtans, in de Nederlanden. in een even aan'
zienlijke mate op de eisen van het <<propositum carthusiense >>
berekend, Dit was o.a. niet het geval met fan van Arnhem, den
monnik uit de Kartuize te Luik tot wie Geert Groote 5, vanwege zijn
toenemende neurose, een hartverheffend 'woord richtte. Dit was
evenmin het geval met een monnik die, ten gevolge van zijn buitenI Zie de Episíole quedam religíosí patris d.omíní Hentící Kalkat, ir het Ms. Darmstadt,
HesslscheLaldes- und Hoóschulbibliothek, 819. f. 43 v.
2 Epislolae, ii Opera onnia, t. XLI, p. 610 B ea 613 B.
3 OrÍus ef decutsusotilinís carÍusiensis,
p. l15s-? en
ed. H. B. C. W. Vermeer,
9, 117ts't+,
1Ed. H.
Diongsiusde Karthuizerín beeld,tu Opgang, t. lY, 1924,
J. J. Scholteas,
p. 883.
s Epistola rnissa ail quemilam
fratrcm carthusianum, infítnum ín capite etc íadíce nativítatís
et ex compleccíone aliqualítet melancolícum et tdrbalun el aggtavatum ex novitafe vite
et
solítud.ine et immissionibus dgaboli. t:olentís eum ail d.espetacíonem èt ín crístícíam
duce.e
absor:bentdn,ed, W. Mulder
, S. I,, Geratdi Magní epístolae,p. 2g3-293,
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sporig vasten, beweerde voortdurend bezoek te krijgen van de
heiligen uit den hemel, en met een anderen monnik die begon te
razen zodra hem iets anders werd voorgezet dan brood en r#ater,
maar enigen tijd later aan zwaren wijn verslaaÍd geraaktet. De
waarschuwingenvan Pieter Bloemeveen' (t 1546) voor het grote
risico dat aan angstvalligheid,aan overdrevenwaken en vasten en
aan een buitensporigebespiegelingverbonden is, waren dan ook
voor de Kartuizers niet overbodig.
5. De geestelijkelíteratuur
De litteraire belangstellingvan Guigo den Eerbiedwaardige,die
zichuittein zijn aansporingtot vliitig kopiëren,is op de Nederlandse
Kartuizers overgegaan.De bibliotheek-kataloogvan de Kartuize
Sint-Sophiavan Constantinopelte Vught in Noord-Brabant en de
talrijke Kartuizershandschriftenvan Nieuwlicht in de Universiteitsbibliotheekte Utrecht tonen immersaan hoe vliltig onze Kartuizers
hebbengekopiëerd.
Voor de miniaturen deden zii, die relaties onderhielden met een

Melchior Broederlam(t 1409), met een Rogier van der Weyden
(+ 1464) en met een fan van EVck (t1441), meestalberoepop
3. Voor de opmaakvan den tekst, voor de ortholeken-kunstenaars
grafie van vreemdewoorden en voor de interpunctiekonden zij zich
aan de normen houden welke de Kartuizer Oswald de Cordis
( +1434) in het begin van de vijftiende eeuw voor den Bilbeltekst
in zijn normatief werk Opus pacísn had vastgelegd.
Ongetwijfeld heeft het kopiêerwerkeen aantal Kartuizers er toe
r Zíe de Episíole quedam digiosí patds domini Hentici Kalkat epist. XXII, ií het Ms,
Darmstadt, HessischeLandes- und Hochschulbibliothek,819, f. 81 v.
2 Fotmula brcuis ií1trodíctoría ífl uitam intefiam uel contenplatiuam, ed. L . V e r s c h u e r e n'
O. F. M., Hendrik Herp, O. F. M., Spieg,helder uolcomenheít,t. ll, 1í Tekstuítgaven ,aí
Ons GèestelijkErl t. II, Àntwerpen, 1931, p. 131e0-,0,.
t Zie H. l. J. Scholters,
Iefs ooet d.eaanlegvan Boelcedjenbii dè KartuizeÍs,iÍt het
's
Huld.eboekPater Dr Bonaventttra Rruituagen, O. F. M., aangeboden, Gravenhage, 1949'
p. 385-388.
1 Een handschriÍt var dit werk vonde! wii te Trier, námelijk het Ms. Trier, Stadtbibliotbek,
1924 / 1471, t. 16l'193; een andeÍ tê Bernkastel - Cues, namelijk het Ml Crcs, Cusanusbei
stifi, 12, f.53r.-69. - Zie hierroor oog P, Lehmaan,
Biicherliebeund Brtchetpllege
dênKa haiseln, iA MíscellaneaFnncesco Ehde, tV, Studi e Tesfi, t.41,Rome, 1924,p.3íA-389.
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gebracht om zelf ook eens hun kans als auteur te beproeven. Naast
een drietal markante auteurs, die om beurt bii de Nederlandse
Kartuizers de atmosfeer beheersen, ontmoeten wij immers in de
Kartuizerkloosters ook een aantal monniken voor wie het schrijven
van een eigen werk vooral een vrome litteraire oefening is geweest.
Dit was het echter zeker niet voor Hendrik Egher van Kalkar
(t 1408), die tot het einde van de veertiende eeuw in de Nederlanden de belangrijkste Kartuizerauteur blijft. Het aanzien dat hij
genoot, blijkt uit zijn hoogst leerrijke brieven vrelke wij nog bezitten.
In 25 meestal uitvoerige brieven verstrekt hiy raad en voorlichting
aan monniken uit verschillende kloosters. Ziin sernoenen ziin
daarentegen, vanwege het strakke schema van deze Kapittelpreken,
veel minder suggestief.
Van Egher bezitten wij ook gebedsoefeningen, zoals het Trcctatulus de quotidíano holocausto spitítualis exercítií en het beriimde
Psaltetium beate Maríe uirginis, een gedicht bestaande uit zes
achtregelige strofen van 24 tot 26 woorden, hetqeen samen 150
woorden uitmaakt. Het Líbellus exhortacionís deiotus ad. petr,um
mnnachum carthusiensem Conf luencie, het Exhortatoríum monachale
en het OrÍus et decursus ordinis Cattusiensis hebben overrgens meer
betekenis. Het eerste geeIt, veelal met behulp van de slagwoorden
uit de scholastieke literatuur, wenken voor het kloosterleven, waarvan wij er verschillende in Eghers brieven terugvinden. Het tweede
werk is een tÍaktaat dat tot rouwmoedigheid van harte moet aanzetten en vooral de aandacht voor zich heelt opgeëist sinds het
eenmaal als tweede boek bij de lmitatia van Thomas van Kempen
werd opgenomen 1. Het derde is de oudste Kartuizerkroniek uií de
Nederlanden, die de oudere kronieken vaak aanvult. Bil dlt alles
bliift Egher intussen steeds de humanist die op een keurigen vorm
is gesteld, de hiertoe onmisbare normen in zijn Loquagíum rhetotícale
en in zijn Cantuagíum heeft vastgelegd en zelÍs in zijn Atticula pro
collatione facienda aantoont hoe een behoorlijke collatie moet
worden vervaardigd.
1 Zie K.
Hirsch
e, Prolegomenazu einet neuen Ausgabe der Imitatio Christí, nach ded
ttutograph des Thomas uon Kempen,
t. I, Berlijn, 1873,p. 482-504.
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Heeft Hendrik Egher nog meer geschreven ? Ook het pigmus
contemplatiue nobilitatís claustralium, dat overigens in den Parijsen
codex ' door een van Eghers traktaten wordt gevolgd, laat zich door
de vertolkte ideeën en door de meest gebruikte termen kennen als
een tekst van Egher van Kalkar. Verder worden hem weleens eeu
uitvoerig didaktisch gedicht over mystiek, getiteld Contemplatiua
metrica, en ook de Kartuizerkroniek Quoníam toegeschreven. Dit
laatste vindt echter zijn verklaring in het feit dat C. Le Couteulx,
''
O. Cart (+ 1709), inderdaad ontleningen aan Egher's kroniek
Ortus et decursus ordinis Cartusiensis in de langere redaktie van de
zo even vermelde kroniek Qaoniatn had ontmoet 3. Wat echter de
Contemplatiua metríca betreft, die ook weleens Theotia mettica
wordt genoemd,dezewordt door |, Huijben, O.S.B. , toegeschreven
aan een koorheer uit Rodeclooster,Àrnold Buderick (t1444);later
heeft F. Prims 5 deTáeoria mettica nog als het tweede boek geïden.
tificeerd van de uitvoeriger Ep istole de modo uiuendi in ecclesia Deí,
welke hil op zijn beurt voor Buderick opeist.
Hendrik Egher is intussen niet de enige Nederlandse Kartuizer
die nog vóór het eind der veertiende eeuw met een eigen werk is
opgetreden. Vooreerst heelt Hendrik van CoesÍeld (t 1410), on
beurt prior van Monnikhuizen en van Geertruidenberg, zich in die
jaren in ziin traktaten als De tríbus uotis monasticís, Contra
ptoptietates religiosorum en De sacramento Euchadstíe, verder ook
Setmones estiuales et hiemales en vooral zijn verhandeling over de
vermorzeling des harten, getiteld De ínstitutíone nouitíoíum en ín
Dietse vertaling Epist,olen den nouicien ende den jonghen gheestelike
personen te leren, als een vruchtbaar auteur laten kennen. Verder
schreef David de Bode (f 1411) uit de Kartuize Genadedal bij
Brugge een Compendium de uita spírituali, een traktaat De exteriotí
homine en een Epistola ad nouítios, Herman Steenken van Schuttlop
l Dit is het Ms. Parijs, Bibliothègue Natiooale, lat. 14.586, i.2 t.-v.
2 Annales otd.inis ca$husiensis,t, VI, p. 3.
'
3 Zie H. B. C. W. Vermeer,
Het tftctaat <Ortus et decursusotdinis cartnsiettsis
oan Hend.rik Eghet uan Kalkar, 9.77-83.
a Theo a fletdca, Een Latiinschd.íchtlne* ovet de contemplatie,in OGE., t. I, 1927,p,393-402,
3 De <Modo uíuendí in ecclesía Dei>, Een tu:eede handschrift det < Theotia mèt.ica>, in
oGE' t. , t928, p. 16t-175,
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(+ 1428) uit de Kartuize te Brugge schreeÍ,met het gebruik van
hlrijke exempelen,50 preken over de Onze Vader, waarvan de
Latijnse tekst in omloop kwam onder den titel Exposítío melliflua
en de Dietse tekst onder den titel Die exposítíeoft uercIafingheop
die bedinghe,die onselíeue heere JesusChrístus sinen apostelen
1sg7/s; IJy'tllemvan Breda (t 1440) van de Kartuize Val-sainteAldegonde bij Sint-Omaars, die niet mag worden verward met
Willem Apsel van Breda (+ 1471), schonkons eenOpus in psalteium, MedítatianessuperGenesímen eenTractatusde amote sponse
supet cantica canticotum, drie werken waarin hij, bij het parafraseÍenvan de psalmen,bij het allegorizerenvan de Ark desVerbonds
en bil de lyriek in den stijl van het Hooglied, het niveau van een
vrome litteraire oefening niet is te buiten gegaan. Verschillende
geestelijketraktaten van Bartholomeusvan Maastricht (t 1q46)
bestaaneveneensnog steeds; o.a. een traktaat De oratione, de
fraterna cottectione et proclamatione in c,apítuloen een traktaat
De Ecclesia sponsaChristi. Verder is, ten tijde van Hendrik Egher,
ook nog een Kartuizer in de Nederlandenals humanistopgetreden,
Adrianus Monet of Adrianus Hollandinus (t 1411) uit Geertruidenberg,die in navolging van Petrarca eenDe remediísutríusque
tofiunae of De temedíisfort,uítorumschreef.
Geen enkele onder dezemonnikenwint het echter,wat den omvang van ziin oeuvre betreft, van Dionysius van Leeuwen, beter
bekendonder den naam Dionysiusvan Rijkel (+ 1471), die met
de I 69 werken en werkjes in de grootse uitgave van zijn Opera
omníaaTleandere geestelijkeauteursin de Nederlandenin de schaduw stelt.Hierbij komt verdernog het feit dat wij, vanwegede twee
lijsten van eigen werken welke Dionysius vervaardigde,een met
I l8 títels en een met 144 titels, en vooral vanwege zijn verklaring
dat hii ziin werken opsomtin zover hii zich dit alles nog herinnert,
eet het bestaanvan thans verloren werken zoalszijn Keuls proefschrilt De ente et essentiarekening moetenhouden.
Het omvangrijke oeuvre van Dionysius van Rilkel kunaen wij
nu in vijf groepen van werken indelen. Deze zijn vooreerst ziin
Bilbelcommentaren,in de uitgave van Montreuil 14 delen, verder
zijn theologischewerken,zijn commentarennamelijk op den Pseudo-
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Areopagiet, zijn uitvoerige commentaarop de Sententiënvan Petrus
Lombardus en enige kleinere werken, in de uitgave van Montreuil
16 delen, zijn traktaten betreffende het geestelijk leven, in de uitgave van Montreuil 6 delen, zijn geschriften over de levensstaten
die ongeveer 2 delen opeisen en de 4 delen met zijn preken. Hoewel
de Bi jbelcommentaren en de commentaar op de Sententiën voor een
juist inzicht in Dionysius' problematiek betreffende het geestelijk
leven zeker niet overbodig zijn, hebben zijn mystieke traktaten en
zijn commentaren op den Pseudo-Areopagiet toch voor ons het
meest betekenis. Onder de meer uitvoerige traktaten verdienen dan
ook de verhandelingen De donís Spíritus Sancti en De contemplatione líbrí /res, onder de bondiger werkjes het De ttiplíci uia en het
De fonte lucis ac semítis uitae hier speciaal te vrorden venneld.
Hoewel de inzichten welke de auteur hier uiteenzet, in een Geschiedenis van de mystieke theologie zeker niet over het hoofd
mogen worden gezien, hebben deze traktaten echter tot op zekere
hoogte meer betekenis vanwege hun volledigheid dan vanwege hun
oorspronkelijkheid. Dit is overigens het meest kenmerkende in het
hele oeuvre van Dionysius van Rilkel. ln de Protestatio ad supetiorem suum t geelt hil een zeer uitvoerige lijst van oudere en jongere
auteurs wier werken hi; heeft gelezen en deze lifst is, blilkens de
citaten in zijn eigen werken, nog lang niet volledig. Dit betekent
dat hij zo goed als de hele Middeleeuwse theologie rnet zijn helderen
en rustigen stijl heeft herschreven en het spoedig als een axioom
kon gelden dat < wie Dionysius niet heeft gelezen, helemaal niets
heeft gelezen>>.
Bij de periode waarin Dionysius van Rilkel aan het werk was,
moeten nog andere auteurs worden vermeld, vooreerst Jacob van
Gruitrode (t 1475) , wiens werken vanwege de themaverwantschap
veelal samen met die van Dionysius van Rijkel werden verspreid en
er ook meermalen mee werden verward. Voor wie zijn jongercn
tijdgenoot Arnoldus Bostius (f 1499) vertrouwt, is het authentici'
teitsprobleem bij |acob van Gruytrode echter minder ingewikkeld

dan men vaak meent. In het hooÍdstuk dat Bostius aan hem wijdt
1 lo Opeta omnía,Montrcuí|,t. I, p, LXXI-LXXII;
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t. XLI, p. 625-626.

',
in zijn De praecípuisalíquot Cartusianaefamiliae patribus geeÍt
hii immers een lijst van 33 werken van Gruytrode, waarin vdj
vooÍeerstal de vijf Speculaen de vijf Colloquia aantreffen, welke
Jacobvan Gruytrode als zijn eigenwerken aandient.Hierbij moeten
wij ook rekening houdenmet het feit dat de vereniging van de vijf
titel Speculumomnísstatus
Speculaonder den gemeenschappeliiken
uítae
in
de
eerste
uitgave,
Neurenberg,1495,nog
die
van
humanae
'Wij
erkennenoverigenseen duidelijke
op den auteur zelf teruggaat.
litteraire eenheidin het feit dat er op het Speaulumpraelatotum een
Speculumsubditorum, een Speculumsacerdotumen een Speaulum
saeculariumvolgen.
Van |acob van Gruytrode bezittenwij verder nog Collnquía, zoals
het Colloquium Jesu et monachi, de Dialog,uslhesu et prcIati eÍr
vooral het Colloquium lesu et peccatorzs,waarvan er een Latijnse
en een Middellimburgse redaktie bestaan. Gezien de scholastieke
allllre, zal echter de Latijnse tekst een bewerking zijn var;-de meer
Dietseredaktie,die geheelin Gruytrode'strant bliiÍt.
gemoedelilke
Een tweede omwerking volgde nog onder den titel Een boeksken
uanderminne Gods '. Verder genoot het Hortus aurearumtosatum
lhesa et Mariae, rÀ/aarvanook een Dietse vertaling bekendis, even'
van de
eenseen aanzienlijkeverspreiding.De geestesverwantschap
twee KartuizervriendenDionysius van Rllkel en facob van Gruytrode,die hen meermalengelijkluidendetitels en eenzelldenbetoogtrant deed bezigen,heeft het echter de historischekritiek van onze
dagenniet gemakkelijkgemaakt.
Volledigheidshalvevermeldenwij hier, wat Dionysius' tijdgenotenbetreft, ook nog Gerard Haghen van Breda (f 1465) uit de
Kartuize te Herne, die een traktaat schreef dat, vanwege de aanvangswoorden,als het traktaat Beati miseticordesbekend staat en
met behulp van SchriÍtuur' en patristieke teksten over de barmhartigheidhandelt.Verder vermeldenwij ook Laurensvan Muscheprior en vicaris van Herne, auteur
sele (f 1477), achtereenvolgens
van een traktaat getiteld De paruulo et agno, en Hendrik Jansz.de
Vroede (+ 1484), auteur van een Tetralogus devotíonís,
1Ed. Th. Petreius,
' Artwerpen, 1512.

K e u l e n1, 6 0 9p, . 5 0 - 5 2 .
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De vruchtbaarsteonder alle Kartuizerauteursin de laatste jaren
der viiftiende eeuw is Pieter Doorlant (+ 1507) , die laren lang in de
Kartuize te Zelem bij Diest de functie van vicaris heeft waargenomen.Een lilst van zijn werken publiceerdede Kartuizer Andries van
Amsterdam(t 1545) samenmet Doorlant'sDe enormipropdetate
monachorumoítio dialog,uscultissímus,een werk dat in 1513 te
Leuven bil Dirk Martens van de pers kwam. Andries noemt 58
titels van werken en voegt hieraan toe dat Doorlant ook nog enkele
werken in het Nederlands heeÍt geschreven.Vele van Doorlant's
werken zijn in dialoogvormgesteld,o.a. zijn Dyalogus de mgstedis
passionísChrístia en zijn Dgalogus de uicío propdetatís e. In verschillende van zijn werken handelt hii over het kloosterleven,bij
voorbeeld in den hierbovenvermeldenDgalogus de uícía proptietatis. ln andere handelt hil meer direct over deugdbeoefening,o.a.
in zijn De pugna seumilttía spirituali sermonestrcs,' in weer andere,
zoals in den Dyalogus de mgsteriis passíonísCárisÍi en in den
Dgalogus de septem Matiae gladíís, over Christus- en Maria'
devotie. Pieter Doorlant kan zich ook, vanwege de tot nog toe
niet geheel bewezen toeschrijving van de Nederlandse moraliteit
Den Spieghel der salichegt uan Elckerlgc aan zijn vaardige
pen, sinds vijftig jaar in een hernieuwde belangstelling verheugen,
In de laatstejaren van de periode die ons thans ophoudt, hebben
nog verschillendeKartuizerauteurszich in de Nederlanden met de
'Wilproblematiekvan het geestelijkleven ingelaten,bij voorbeeld
lem Bybau (t 1535) van de GentseKartuize in zijn Sermoneset
oíatíonescapitularcsad ftatres de oítae spitíÁualisptofectus, Flois
van Haarlem (t 1543) in een werkje getiteld De wech des leuens,
Gerard Kalkbrenner (f 1566), prior van de Kartuizers te Keulen,
in zi,jn Collectanea quaedarn pía, en vooral Pieter Bloemeveen
(t 1536), even vóór Kalkbrennerprior te Keulen, in een werkje
getiteld De effusione cotdís', ín zijn Formula bteuis íntrcdactoria
r Ed. 4, Antwerpen,1543.
s Erfurt, 1539.
a Keulen.1509-
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1
ín uítam contemplatiuam en in zijn groots opgezettewerk De bo'.
nitate díuina libtí IV
De problemenbetreÍÍende het kloosterlevenen meer in het bizonder het geestelijk leven zijn intussenniet de enige waarmeede
Kartuizerszich bezighielden.Vooreerst heeft Hendrik Egher's ijver
voor een degehlkeKartuizerskroniekspoediganderentot navolging
aatgezet.Zoals Egher, heeÍt Pieter Doorlant een algemeenopgezette KafilJizerskroniek,het Chronicon Cattusíense,vervaardigd,
terwijl een anonieme monnik van de Kartuize Nieuwlicht bii
Utrecht, de monniken van Scheut bil Brussel Marcellus Voet van
(+ 1187) en |an Tourneur (f 1566), de Kartuizers
Steenberghen
uit Herne bij Edinghen (Enghien) Arnold Beeltsens(f 1490) en
Janvan der Maude of foannesAmmonius(t 1545),|an Vekenstijl
(t 1507) uit de Kartuize te Leuvenen Pieter van HeyseneoÍ Pieter
van Axel (t 1509) uit de Kartuize te Gent, in die iaren ieder voor
hun eigen klooster een kroniek hebbengeschreven,
Bil de kroniekensluit verder de hagiografie in sommigeopzichten
aan. De kroniekschrijver Doorlant is overigens met zijr' verhandelingen in dialoogvorm over Sinte Cecilia en over Sinte Ursula en
haar gezellinnen, met zijn verhandelingen over Sint Vincentius
Ferrer, O.P., en met ziin Vita sanctaeAnnae de vruchtbaarsteonder
de KartuizerhagiograÍen.Anderen blevenbij eendichterbij liggende
periode, zoals Pieter Bloemeveenmet ziin Vita Sancti Brunonís,
Dirk Loer van Stratum (t 1554) met zijn Víta beatae memofiae
Diongsii Cartusiani en de naar Brugge uitgeweken Engelse Kartuizer Maurice Chauncy (t 1581) met zijn herhaaldehlk opnieuw
uitgegevenHistoría aliquot maftgrum anglorum,het verhaal van de
18 Kartuizermartelaren
die onder Hendrik VIII om het geloofwerden terechtgesteld.
Door hun optredenals auteur hebbende NederlandseKartuizers
bilgevolg de litterair-apostolischetaak, welke Guigo de Eerbiedwaardigede kopiistenhad voorgehouden,nog aanzienlijkuitgebreid,
Hierbil mogen wij overigens ook hun vertaalwerk niet over het
hoofd zien. In litterair opzichtblilft fan van Brederode(+ 1415),
1 Keulen, 1509.
2 Keulen. 1538.
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die bii het veÍzakenaan het conversenleven
te ZeTembii Diest en bii
den terugkeertot zijn bij de Dominikanesseningetredenechtgenote
den blaam van Kanselier Gersont heeÍt opgelopen,de knapstevertaler. Gedurendezijn verblijf bij de Kartuizers te Zelem van 1402
tot 1409 vertaalde hil namelilk het grootste deel van de Sommele
tog van den FransenDominikaanFrère Laurent (f na 1282) uit het
Frans in voortreflelijk Diets proza. Van de zes traktaten ' aaruit
de Franse tekst bestaat,bezitten wij er evenwel in de Dietse vertaling slechtsvier, de traktaten namelijk over de tien geboden,over
de 12 artikelen des geloofs,over de zeven hoofdzondenen over
den goeden dood. De traktaten over de Onze Vader en over de
zeven gaven van den Heiligen Geest heeft |an van Brederodeniet
vertaald.
fan van Brederodeis echterniet de enige vertaler. Pieter Bloemeveen (f 1536) heeft immers door zijn Latijnse vertaling van den
Spieghel der u,olcomenheitvan Hendrik Herp ten zeerste tot de
verspreiding van Herp's en meteenvan |an van Ruusbroec'sinzichtenbijgedragenen dezevertaling,getiteldDfuectoríumcontemplatiuorum,is herhaaldeliikter persegelegd.
Volledigheidshalvemoet hier ook nog de Nederlandsebewerking
worden vermeld van de Víta Domini nostrí lhes.uChristi van Ludoll
van Saksen (t 1377), met de Deuote oefeninge der kijnsheít, des
middels ende des eyndes Ons Heren Christi, door f an Brugman,
O. F. M. (t 1473), het in de Nederlandenmeest gelezenLeven
van fezus.
Tenslotte zijn de eigen werken en vertalíngen niet de enige litteraireverdienstevan onze Kartuizers.De KeulseKartuizers hebben
zich immersin de eerstehelft van de zestiendeeeuw ook door het
uitgeven van markante geestelijkewerken uit een vroegereperiode
verdienstelijk gemaakten het initiatieÍ was hierbil in de handenvan
l An líceat grauafo debítís inÍrate telígíanefl, ed. L. E. du Pin,
Ioannis Getsoníi opera
omnia, t. Il, Den Haag, 1728, col.730-739 ; aret den titel Casus d.omíni Johannisde Brederode
CarlÀusiensishebbenwij het betoog vaa Gerson aangebofÍeo in het Ms, TrieÍ, Stadtbibliothek,
648/1573,Í. 203 t. - 206 r. - Ziè nog hiervoor H. J, J. S c h o 1t e t s , Ian uan Btedetade,
conuets det Ka huizèrs bii Diest, in HT., I llI, 1924,p. 8-29 ; - í d., De laatste Brederodes
op heÍ slot bíj Santpooít, in laatboek Haarbn 1947, p.74-81,
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Nederlanderszoalsde gebroedersDirk en Bruno Leer van Stratum.
landen hun, in dit verband,verschuldigd
Wat de W'esteuropese
zijn, zal overigens eerst blijken wanneer de inventaris van deze
Keulseuitgaven eenszal worden overgelegd.

ZEVENDE HOOFDSTUK
,

DE TERTIÀRIi]RSEN DE TERTIÀRISSENHUIZEN
L De brcnnen

De invloed van Geert Groote heeft zich niet tot de Frater- en
de Zustershuizenvan het GemeneLeven en tot de kloostersuit het
Kapittel van Windesheim beperkt, Verschillenden van zijn Teerlingen hebbenook voor de oprichting van Tertiariërs- en Tertiarisgeijverd,waar overigenstalrijke zustersvan het Gemene
senhuizen
Levenzijn toe overgegaan.Zoals de huizenvan het GerreneLeven
sinds de jaren 1420-1425in een Colloquiumwaren verenigd dat
aanvankelijkte Deventer, later te Zwolle werd gehouden, zo hebbenook talriike Tertiariêrs- en Tertiarissenhuizenelkaar in dezelfde
jaren de hand gereikt ín het Kapittel van Utrecht, andere in het
Kapittel van Zepperen,terwijl er nog anderepogingen zullen vrorden aangewendom een aantal Tertiarissenhuizenin een kloosterunie tte verenigen. Hierbij moeten we ook in acht nemen dat de
indeling van de verschíllendeKapittels niet steedsop geografischen
grondslagwerd doorgevoerd; immers,in eenzelfdestad ontmoeten
wij weleens Tertiarissenhuizen die respectieveliik tot twee verschillendeKapittels behoorden.
Onder de verschillendegroepenvan Tertiariërs- en Tertiarissenhuizennu is er geen enkele die op evenveelbronnenmateriaalkan
wijzen als het Kapittel van Utrecht. Zo bezitten wij vooreerst al
het statuutvan het Sint-Barbarakloosterte Delft, alsookde Kapittelaktenvoor een periodedie gaat van 1427tot 1575.Hierdoor weten
wij namelijk waarin de regel van de franciskaanseDerde Orde,
die door Paus Nikolaas lV (I 12921in 1289 werd goedgekeurd,
zz)

6.De inoloeden bii Thomas Hemetken
De

voorlaamstê

llteratuur

:

G. Bonet-Maury, Quaeritut e quibus ned,e andicis fontibus hauserit.scriptot
libri cui titulus est De Imitatíone Christi. 1384-1t16í,Parifs, 1878.
7. De vetspreiding uan Thomas Hemerkeís
De

voornaaoste

Iiteratuur

werken

:

À. de Backer, S.f., Essai bibliographíquesur le livte De Imítatíone Chdstí,
Luik. 1864.
C. q. N. de Vooys, Bíbliografiesenededelingen over de Dietse vettalíngen
der < Imitatio Chtisti >, in De Katholiek, t. CXXI, f902, p. 357-372.
f. van Ginaekea, S,I., Op zoek naat den oudsten tekst en den warcn
schtijuet..,

ZESDE HOOFDSTUK : DE KARTUIZERS
2. Het kloostetídeaal vaa de < Grunde Chattreuse,
De

br ooa eo :

Guigo de Eerbiedwaardige,Consuetudínes,i\ pL., | 153, col. 639-760,
Statuta antíqua, 1259, ín het Ms. Wenen, National-Bibliothek, 4737, Í.31208.
Nova statuta, 1368,in d,e Mss. Wenen, National-Bibliothek, 17?6, Í. 156187 ; 1730, Í. 167-206; 1738,Í. 133.180.
Otdinationes generaliscapituli Catthusiensís,a. 1412-1506,in het Ms. Wenen, Natiooal-Bibliothek, 12.790.
De kroniek Magíster, ed. D. A. Wilmart, O.S.B., Ia chrcníquedes premiets
chartreux, in Revíe Mabíllon, t. l{Vl, 192,6.D. Ilg-128.
De kroniek Laudemus,ed. D. A. Wilmart, O.S.B.,p. I l7-128.
De kroniek Quoníam,in het Ms. Brussel, Koninkliike Bibliotheek 11.925-28,
t.4r.-11 r.
Hendrik Egher van Kalkar, Odus et d.ecursusordinis cattusiensis, ed.
H. B. C. W. Verneer, Het tftctaat < O us et decutsus otdinis cattusiensís>
uan Hendrík Egher van Kalkat Wageningea, 1929.
SpeculumCattusianurn,in het Ms. Parijs, BibliothèqueNationale, lat. 10886,
Í.4-86t.
Pieter Doorlant, O,Cart,, Chronicon Cattusíense,Keulen. 1608,
Sint Bruno, Opera omnia, h PL,, t. 152-153.
1d., Exposítío in omnes psalmos davidícos, Montreuil, 1891.
ld., Expositio ín omnes epístolasB. Paulí Apostolí, Montreuil, 1892.
i.
De

bronoel

Dê Kaftti.e.stichíingen

in d.ê Ned,etlanden

:

Arnold Beeltsensen JoannesAmmonius, Kroniek van Herne, ed. E. Laoalle,
5.1., Arnold Beeltsenset lean Ammonius, Chronique de la Chartrcuse de la
chapelle à H érinnes-lez-Enghien. Lerxeo., 1932.
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Adriaan Dullaert, Odgo .Ca husíae ad mutos utbis Btuxellensís sitae, in
het Ms. Wenen, National--Bibliothek,Ser. nov., 12.779(woeget Fidei Komrniss,
7998).
C, Le Couteulx, A.Catt., Annales Ordinis Cattusiensísab anno I0B4 ad
annum1429,t. I-VIII, Montreuil, 1887-1891.
L. Le Vasseur, O,Catt., Ephemefides otd. Cattusiensís,t. I-V, Montreuil,
1890-1893.
St. d'Ydewalle, De Kattuize Sínt-Anna-ter-Woestiine, 1350-1792, Brus.
sel,z.i.
Ch. Schneider,Die Kijlnet Kattause von íhrer Griindung bís zum Ausgang
d,esMittelalters, Botn, 1932.
E. M. Thompson, The Catthusían Ordet ín EngLand, Londen, 1930,
4. De vtoomheíd. ín de Nedetlandse kloostets
De

vooraaamste

literatuur

:

Y. Gourdel, Chartreux, in DS., t. II, 1953, col, 705-753.
evolutie van d.e oudeKattuizet-Iitwgie,
_ A. Stoeleu,O,CaÍ., De eucharistische
2e dagelijkschemís,iD Studía euchatistícaDCC| anni a condítofesto sancfis;ími
Cotpotís Chtistí, 1246-1946,Bussum-Anrwerpet, 1946,p, IOZ::3I.
5. De geestelíjke lítetatuut
De

br on neu :

_ _9swald- de -Cordis, Op_uspacis, iÍt de Mss. Trier, Stadrbibliothek, 1924/
1471, Í.. 161-193,eo Bernkastel-Cues,Cusanus-stift, 12, Í. 53 t - 69,
Hendrik Egher van Kalkar, Epistole, in het Ms. Darmstadt, Hessische
Landes' und Hochschulbibliothek.819,
_ ld., ,Tractatulus de quotidiano holocausto spititualis erercitii, in het Ms.
Brussel,Koninkliike Bibliotheek,t1.885 - 11.893.
Id., Sermonescapítulares,in het Ms. Darmstadt, Hessische Laades- und
Hocbschulbibliothek,
7l 0.
Id., Loquagíumde rhetorica,in het Ms. Berlijn, preussischeStaatsbibliothek,
Mus. Ms. T-heot. 1325Id., Cantuagíumde musica,ed. H. Hiischeo, Das Cantuaoium des Heintích
Eget von Kalkar, 1i28-1408, Keuleo-KreÍeld,1952.
1d,,,Psalterium beateMatie uirginís, ed' Th. Petreius,Biblíotheca Cartusiana,
Keulen, 1609,p. 131-134.
Id., Líbellus exhottacionis deuotus ad. Pettum monachum catthusiensem
Confluencíe,io.het Ms. Darmstadt, HessischeLandes-und Hochschulbibliothek,
8 1 9 ,f . 3 l t - 3 5 v .
Id,, Ttactatulus de quotídiano holocausto spítitualís exercitii: Exercitatorium monachale,ed. K. Hirsche, PrcIegomeÁazu eínet neuen Ausgabe det
Imítatío Christi, nach dem Autograph ies Thomas von Kempen, t. Ií Ée.ijn,
1873,p. 482-501.
I_d,,,O*us et decutsus otdinis Cartusiensís,ed. H. B. C. W. Vermeer...
ld., Articula pro collatione facienda, in het Ms. Darostadt,
-^---Hessische
Landes-und Hoéhschulbiblioth"l,afS, l. t+5v. - l+e
?,Rigmus
clausttalíum,in". het Ms. parijs, Biblio.,ld.
.co2t::n?l.a!í!gnobílítatis
tbèqueNationale,
lat. 14,586,Í.2 r. - v,
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Theotia mettica, ed, J, Huijben,-O'S.B-'
ld,, Contemplativa nettica :
Theoria metrica,Een Latiinsch dichtwetk ovet de contemplatíe,b OGE" t' I'
1927.o. 411-128.
Heídrik van Coesfeld, De kibus uotís monastícis,ia het Ms. Brussel, Koninkliike Bibliotheek, 1035, Í. 128-157.
ld,, Contra propríetates digiosotun. io het Ms. Deventer, AthenaeumBibliotheek.I. 78.
ld,, De sactamentoEuchatistie. in het Ms. Mechelen, Groot Seminarie,25,
Í. 1-62.
Id., Sermonesestivaleset hiemales,in de Mss. Darmstadt, HessischeLandes403, en Mechelen,Groot Seminarie,26, f.,51'88.
und Hochschulbibliothek,
ld., De institutíone novítiotutTl,in het Ms. Parijs, Bibliothèque Nationale,
lat., 10.718,Í.. 2-27.
David de Bode, Compendiumde vita spitituali, in het Ms. Brussel, Koninkliike Bibliotheek,11808,Í. 24 v. - 31 v.
ld., De ertetiori homine, h het Ms. Utrecht, Universiteitsbibliotheek,384,

t.23-27.
ld., Epistota ad novitios, in het Ms, Kopenhagen, Kongelige bibliothek,
Tott, 78.
Herman Steenken,Díe expositie oft vetclaríngheop die bedinghe,d.ie onse
lieve heerc lesus sinen apostelenleerde, in het Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,1654-55.
Willem van Breda, Comtnentatíusin psalmos,in het Ms. Parijs, Bibliothègue
Nationale, lat,, 17271, Í. 1-202,
Id., Medítationes supet Genesím,in het Ms. Pariis, Bibliothèque Nationale,
lat. 17.274 t. 203-272.
1d,,,Conmentarius in Cantícum canticorum,iu het Ms, Parijs, Bibliothèque
Nationale.lat. 17274.í. 273-321.
Bartholomeusvan Maastricht, De oratíone, de fratetna coftectíone, et proclamatíonein capitulo. exhortatío ad constantíamcuídam nooício Catthusíensi,
in het Ms. Londen,British Museum,Àrundel, 358.
ld., CoUationesad omne genus humanum, in het Ms. Wenen, NationalBibliothek, 7793.
Adrianus Monet, De rcmediis uttiusque fottanae, in het Ms. Tlier, Stadtbibtiothek, 779/1336, Í. 1-70.
Dionysius van Rifkel, Werken, ed. Doctotis ecstaticiD, Diongsií cattusíani
opeta ómnia, t. I-XIV, Montreuil, 1896-1901; t. XV.XLII, Doornik, 1902'
t913.
Iacob van Gruytrode, Specula omnis status huflanae uífae, opgenomenin
Dóctotís ecstaticiD. Díongsíí ca usiani oPeta omnía, t. XLII, p. 653.817,
ld., Colloquium I hesuet nonachí, in het Ms, Trier, Seminarie,118, f. 51-62.
ld., Dialoous Ihesu et welati, in het Ms. Trier, Seminarie, 148, Í. 172-182.
ld., Dgatógus'lesu et Senís,en Díalogus intet lesum et puetum, it Doctods
ecstatíciD. Diongsií cattusiani opeta omnia, t. XXXVIII, p. 179-207,
ld., Díalogus Mariae et peccatoris,in het Ms. Trier, Seminarie,148, Í.72-74.
ld., Colloquium ]esu et peccatois, Antwerpen, 1488.
ló,., Egn samensptekenlhesu ende des sondaerc,ed. M. Verians, O F.M.,
lacobus van Gruitrode, Karthuízet, in OGE., t. V, 1951,p. 451-460.
1d,.,Een boekskenoan det mínne GodE Antwerpen, 1512,
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ld,', Rosatium jhesu et Matiae (: Hottut aureatuírl rosatum)' in het Ms.
Brussel, Koninkliike Bibliotheek, II, 168.
Gerard Hagheri, Tnktaat Beati misetícordes,in het Ms' Brussel,Koninkliike
Bibliotheek, 5009.
Laurensvan Muschesele,De paruulo et agno, iD.het Ms. Brussel,Koniukliike
Bibliotheek. 5628-37, Í. ?39-242.
Pieter Doorlant, Dgalogus de vicio ptopríetarr's,Leuven, 1513.
ld., Dgalogus de mgstelíís passionisChcísti, Ketien, 1199.
Id,, Dè pigna seu militia spitituali, in het Ms. Avignon Bibliothègue municipale,348.
Id., Dgalogus inter te et beatam Cecíliam quam díligis, de fíde et fenice,
in het Ms. Brussel, Koninkliike Bibliotheek, 1918-25, Í, 230-243,
Id,, Vita perpulchtasanctaeAnnae, z.p, (Àrtwerpen) en z.!. (rond 1498).
Willem Bybau, Setmoneset orationescapitulatesad fftt.es de vitae sPititualis
profectu,ia het Ms. Brussel,Koninkliike Bibliotheek,5136-37,t,7-141,
Floris van Haarlem, Via vitae, Antweroen, 1556.
Gerard Kalkbrenne+ Collectaneaquueía* pia, in het Ms. Darmstadt, HessischeLandes-und Hochschulbibliotlek.1204.Í,9 t. - 70 v.
Pieter Bloemeveen,De effusione cordis, Keulen 1509.
Id., Fotmula brevis íntrciictotia in uitam contemplatívam,in L. Verschueren,
O.F.M, Hendtik Herp, O.F,M., Spieghel der volcomenheít,t. II, Antwerpen,
1931,p. 7-15.
1d,.,De bonítatedivina libtí 1V, Keulen, 1538.
Àrnold Beeltsens en foannes Ammonius, Ktoniek van Herne, ed. E, Larnalle,S.J., ...
P. Bloemeveen,
Vita S. Brunonis,z.p, en z.i.
Dirk Loer van Stratum, Vita beatae rnemoriae Diontlsii Cartusianí, in
Doctoris ecstaticiD. Diongsii Cartusiani Opera omnia, t. I, ;. XXIII - XLVIII.
Maurice Chauncy, Hisioría aliquot Màrtgrum anglorum. Mainz, 1550.
]an van Brederode,De Coninx Summe, ed. D. C. Tiuberqen, Des Coninx
Summe, t, I-II, Groningen, 1900.
Casis Domini lohannis de Bredetode Catthusíensis,in het Ms, T!ie!- Stadtbibliottrek,648/1573,Í.203 t - 206 t.: ed. L. E. du Pin, /oannis Gersonít
opeta omnía, t. 11, col. 730-739,
- Pieter Bloemeveeo,,Ditectoriutn contemplativorum, ed. L. Verschueren,
O.F.M,. Hen&ík Hen, O.F.M....
LudolÍ vau Saksen,Leven van |ezus, in het Ms. Keulen, Stadtarchiv, G. B.
40'r1')

De

voornaamste

literatuur

:

Th. Petreius, Bibliotheca Cartusiana, Keulen, 1609.
D. Y. Gourdel, Chattteux, io DS,, t. lL col, 753-276.
A, Stoelen,Dengs le Chartrcux, ia DS., t, 1ll, col 130-449.
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