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otter ervanverdachtdagelijkszijn eigengewicht aanvoedselte verorberen.

DE OUDST BEWAARDEKALBNDERDER
KARTUIZERSTB HERNE,

vissers waren over de otter dus niet te sprekenen beschouwden het speelsewaterdierals een geduchterover en concurrent.En
alsofde riviervervuilingals vernietigernog niet volstond,ging rnen
het dier ook nog vangen of schieten ook al omwille van zijn fraaie
gladde pels.
Tot net voor de Tweedewereldoorlog waren onzeMarkeoevers
in de streek druk bezocht door otters. E,enotter kan in een nacht
gemakkelijk een twintigtal kilometer op zijn rooftocht afleggen.Te
Galmaarden werden een zestal dieren zo gevangen.De zwaarste
woog 14 kg en werd wegenszijn hoog gewichtals een curiosumtentoongesteldin een herberg op het Marktplein bij Frangois Desmecht,ter plekhe beter gekendals ,,het cafébij SoeRiekens" (nu
juwelier A. Bosmans).Door het Ministerie van Landbouwwerd een
premie geschonkenvan 90 fr., want otters werden als schadelijke
dieren
bestempeld.FIet vlees van de otter werd niet weggegooid.
't .was immers slechte
tijd en ottervleeswas als afwisselingop het
menu ten zeerstewelkom. Zelfs de toenmalige pastoor Mertens
kreeg van de vangers een deel van de buit om eens te proeven.
ottervlees was natuurlijk niet te vergelijken met mals rundsvlees
doch als stoofvleesliet het zich lekker smaken. De pels was een
dichtbehaardeen sterkevachtdie zeergegeerdwasalsbontsoort.In
Galmaardenbestaat trouwens in verband hiermee een gezegde.
Van icts wat dicht bij elkaar staat of groeit zegt men: ,,'t staat zo
dicht bij elkaar als 't haar op een otter".
ziehter wat de vangstin een tijdspannevan driejaar opbracht.
Vanzelfsprekendwerd er door meerdere vissersjacht op gemaakt,
zodat in werkelijkheid het aantalgevangenstuks veel hoger lag. In
enkelejaren washet dier dan ook uitgeroeiden uit het natuurbeeld
verdwenen(1).

19-02-1938
wijfiesottervan 5 kg
0 1 - 0 3 - 1 9 3mannetjesotter
8
van 10 kg
14-04-1938
wijfiesottervan 6 l/2 kg
25-04-1938mannetjesotter
van 9 1/2 ke
L2-04-r941 wijfiesottervan 5 kg
\Mij hopen ten stelligstedat de beleidsmensenen verantwoordelijken cleftigwerk zullen maken van de dringende saneringvan
onze waterlopen,zodat er een dag komt waaropwij de otter weer in
zijn natuurlijk milieu zullen kunnen observeren.
(1) Dank aanMevr. A. Reygaerts-Thienpont
voor de mededelingvan dezegegevens
en de foto's.

cloorJos BEITNAER
De Koninklijke Bibliotheek te Brusselherbergtonder het nummer 21536-40een handschriftdat toebehoordheeft aan het kartuizerkloostervan Herne. Aan de hand van de schrijfstijlkan dit gesitueerd worden in de 14deeellw. Het betreft het boekschrifttextualis, datgekenmerktis door de a ,,intwee verdiepingen"en de s/die
met,,voetjes"naar rechts op de schrijflijn staan,zoalsbijvoorbeeld
onderaanfoto 1. Doch wij gaanop een anderebasisclittrrandschrift
met groterenauwkeurigheidtrachtente dateren.Dit gebeurtaande
hand van de kerkelijke kalender.
Het handschriftbundelt diversewerken, onder meer het IVIartyrologium van Usuardusen de brievenvan Sint-Paulus.Onze aanclaclrtgaat echter uit naar de ,,Privataanniversaría"(1). Dit laatste
beslaatde fol. 191'tot en met 22I". Het bestaatuit vier ingebonden
katernen, die elk op zich acht vellen perkament bevatten.In het
eerste katern is het eerste vel weggesneden,wat eveuwel niets
afdoetaan de volledigheidvan de kerkelijkekalender.Deze ,,Privata
anníversaria"zgn een verzamelingvan jaargetijden voor weldoeners.De monniken engagerenzíchomdezeweldoenersuit erkentelijkheid in een H. Mis en een oÍficiete herdenkenen voor hun zieleheil te bidden. Zo leest men op 16 oktober (XWI kalendisNovembris) ,,Anniversarium Valteri de Angta primi fUndatoris domus
nostre",zijnde het jaargetijdevan Walter II van Edingen, stichter
van het Herneseklooster(2). Als basisvoor dezetekst (I'rivataanniversaria)heeft men gebruik gemaaktvan een bestaandeen oudere
kalender,wat op te maken valt uit de verschillendeschrijfstijl.De
kalenderdagenstaanin de oude romeinsenotatie.Verder bevatten
zehetfeesteigenvan de kartuizerorde,welke per groepvan 6 dagen
over 62 pagtna'sis gespreid.
Is het danzobelangrijkom de kerkelijkekalenderonder de loep
te nemen ?
In de eersteplaats- ook het eenvoudigsteen meestplar-rsibele

de Hér'
(1) VAN DEN GHEYN, J., Note sur quelquesntanuscritsde la ChartreLt,\e
à ta Bibliothëqueroyalede Bruxelles,irt'A.C.A.E.,VI,
conservés
innes-lez-Enghien
1 8 8 7 - 1 9 0 7b,l z . 3 2 - 4 2 .
(2) DE GRAUWE, JAN, Historia Cartusiana Belgica, (Analecta Caríusiana 5l),
Salzburg1
, 9 8 5 ,b l z . 1 1 .
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antwoord - kan men stellen dat aan de hand van een dergelijke
kalender,men een duidelijk beeld krijgt op de aksentendie een
bepaaldekerk of orde legt. In dit gevalgaathet om de kartuizerorde
met zijn kloosterte Herne. Men beslistein dit verband niet onafhankelijk. De kalenderwas van toepassingop al de kloosters,uitgaandevan het moederklooster,de Grande Chartreusenabij Grenoble (Frankrijk). De orde bestond 230 jaar op het moment van de
fundatie van het klooster te Herne. Om dezereden is de kalender
van de Hernesekartuis reedseen aangepasteversievan de eerste
kalendervan de Grande Chartreuse.Tussendezeeersteversievan
Il34 en 1314(fundatievan Herne) zrjn er een zeventalbelangrijke
geweest.FIetlijkt me dan ook noodzakelijkdat we in
tussenkornsten
een korte toelichting de kalendervan het moederkloosterdoorlichten, om hem als basis te beschouwenen verder als referentiete
gebruil<en.
In de tweede plaats levert het onderzoekons een inzicht op
betreffende het kartuizerleven en hun spiritualiteit. De kartuizers
leven volgens het aloude ideaal van het eremitisme. De eenzaamheid eist het leeuwenaandeelvan het kartuizerlevenop. Want
afzonderinglevert voor de contemplatiede bestevruchten op. Men
mediteert niet in gemeenschapmaar richt zich persoonlijktot de
Heer. E,ntoch heeft men het gemeenschapsleven
als nuttig gezien,
daarhet het eremitismeverrijkt en in het kartuizerleveneen evenwicht schept.Een gedeeltevan het gemeenschapsleven
uit zich in
de samenkomstenin de kerk.Hier vieren de monniken een deelvan
het liturgisch gebeuren van de dag. Er valt een verschil op te
merken naargelangmen met een gewone dag of een feestdagte
maken heeft.Er komt een verschuivingnaarmeer gemeenschappeItjk gebeurennaarmate de belangrijkheidvan het feest vergroot.
Maar dit aspektvan de historiekwordt in dit bestekmaar rakelings
aangesneden.Het zou ons te ver leiden. Het betreft immers een
mentaliteitsgeschiedenis
van de liturgischeverscheidenheidvan de
clrde.Toch kunnen we er niet helemaalbuiten en laat het ons toe
om een totaalbeeldte maken.
E,enderde aspektbelicht het eigen van de heiligen, die in de
liturgie haar uitdrukking krijgt in de viering van de mis en het officie. Want clit eigen geeft meer reliëf aan de liturgie. Wij als leken
kennen de liturgie slechts oppervlakkigin een aantalfeesten als
Kerstmis en Pasen. Deze en nog vele anderenondergingendoor de
eeuwenheen een evolutiein de kerkelijkekalender.Een aanpassen
en aanvllllen met nieuwe heiligenfeesten,die de loop der tijden
voortbrachten,waren een noodwendigheid.Ze tastten het oude
ideaalvan eremitismeaan.Met als gevolgdat de kartuizerseen selectieprocesdiendenop gangte brengen,welke de bedreigingvan een
te overladen kerkelijke kalender moest vermijden. Dit selectie-
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Foto 1. Het begin van de kalender(van 1 tot 6 januari)
nota'svan de BollandistenPapebrochen StilBovenaanleestmen de autografische
ting. Pafer Papebrochvraagtzich af of het handschriftvan de Kapellekerkte Ilrussel
is. Waarop pater Stilting ontkennend antwoordt en het rechtmatigaan de kartttizers
van Herne toeschrijft. (Copyright KBB)
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proceskwarntot uiting op het jaarlijksegeneraalkapittel.Hier kreeg
ieder kartuizerkloosterde mogelijkheid om elke wijziging van de
kalenderfeestente overwegenen te laten beantwoordenaan hun
levensoptiekvan eenzaamheiden afzondering.Dit eigen der heiligen biedt de kans om als nieuwe hulpbron te worden aangewend
om aan verder onderzoekte doen.
En een vierde punt duidt op het nut van een dergelijk onderzoek, welke de kalenderscherperin de tijd afbakent,wat dan ook
zijn weerslagheeft op het gehele handschrift.
zoals hoger reeds aangestiptgaan we onze aandacht in de
eersteplaatsrichten naar de Grande Chartreuse,wiens kerkelijke
kalenderhier als maatstafgehanteerdwordt. De oorsprongvan de
kartuizerkalenderdient in verband te worden gebracht met de
kanunnikenvan Saint-Rufte Avignon (3). zeherzagen hun levenswijze in 1093, door naar de ordo primus van de regel van de H.
Augustinus terug te grijpen. Dit hield in dat ze opnieuw het primitieve leven van de clericiaannamen,wat hun onder meer de felicitatie van paLlsurbanus II opleverdein 1095,maar ook poncius.bissclropvan Grenoble,verklaardein 1t29 da.tzemodel zoudenmoeten staan voor alle kloostersvan kanunniken.
Het overgrotedeelvan de heiligenfeestenwordt gestipuleerdin
de consuetudines.Deze beschouwtmen als de orderegelvan de
kartuizersen werd opgestelddoor dom Guigo, vijfde prior van de
Grande Chartreuse.In dezeConsuetudineskrijgt de liturgie ruime
aandacht.Het beslaateen uiteenzettinggespreidover l5 hoofdstukken op een totaalvan 80. Dom Guigo laathet overzichtvan de liturgie beginnerlop I novemberin tegenstellingtot bij ons,waarhet de
gewoonteis dat het kerkelijkjaar aanvangtop de eerstezondagvan
de Advent.
De feesten,welke uit dezeconsuetudines naarvoren komen.
kunnen in vier groepenworden ondergebracht:
a) de plechtigefeestdagen,in de oudstebenaming metfestum candelarum aangeduid, later solemnitasgeheten. op dergelijke
dagenworden de getijden (4), behalvede completen,in de kerk

(3) Wat cleoot'sproÍIg
van de kaler-rder
betreft,steldemen vroegerdat de liturgievan
Lyon als basisdiencle.Deze kwestiewerd herzienin de werken van dom AUGUSTIN DE,VAUX, Les Originesdu Missel Cartusien,getypt manuscript gedeponeerclbij Archivescléparíententales
de I'Ain en HANS-JACOB BECKER, Die
ResponsariendesKarlciuserbreviers.(Jntersuchungen
zu Ufornt unclLlerkunft rles
ÁntiphonarsclerKarlause,in MiinchenerTheologische
Studien- II. Systematische
A b t i e l u n g ,3 9 b a n d ,X L I V , 3 4 0 s e i t e n .H u e b e r - n o . 1 2 0 4 .
(4) DUWIJN, RUDY, Een etmaalbij de kartuizers,inDe karÍuizerste Herne.1983.
hlz.l5-23.

249
gezongen.Oolcvervallenin de vespersen de lauden de commees.Na de priem en de noon is er een kapittelmorationescommLtn
gezamelijken er is doorgaansrecreatie.
eet
bijeenkomst.Men
betiteld metTbstacapi'
b) de zondagenen feestenmet zondagsrang,
communesmaar met
tularia, behouden de commemorationes
minder kaarsenen geenkerkversiering.Voor de rest stemmenze
overeen met de festa candelarum.
c) de gewonefeestenvan l2-lessen.Deze hebben slechtsde metten, lauden, mis en vespersin de kerk. E,r heeft geen kapittel
plaats evenmin is er eefi gezamelijkemaaltijd in de refter voorzien en geen recreatie.
d) de 3-lessenfeestenzijn de laagstein rang. Ze eindtgenallen met
de sext en vele hebben niet eens een H. Mis.
nog dit: de lezingenkomen uit de
Over de 3-lessenfeesten
Scripturacurrente,d.w.z. dat de gewone Schriftuurlezingenvan die
dag worden voortgezet. Een ander opvallend kenmerk van de H.
Mis is dat dezegeen preek kent. Het sermoenwordt voorgelezen
i.p.v.gedeclameerdin het kapittelna de priem, op een stoelvoor het
altaar gezeten.
Maar in dezeverschillendegroependient men nog rekeningte
houden met nuanceringen.Zo had men in de beginperiodedrie
plechtigefeestdagenmet een priorale mis, meer bepaaldop Kerstmis, Pasenen Pinksteren.Verder treft men in de oudst gekende
kalender(van 1134)nog 1B andereplechtigefeestdagenaan,waarvan vijf op een veranderlijkedatum. Op dezeveranderlijkefeestdagen gaanwe niet dieper in, daar ze tn het onderzochtehandschrift
niet ter sprakeworden gebracht.
treft men ook een H. Mis aan al
Bij een aantal3-lessenfeesten
dan niet later toegevoegd.Dit zijn er in de kalendervan Herne reeds
twintig. De charta.eschrijven op bepaalde dagen ook een vasten
voor. Deze onthouding gebeurt meestalde dag voor het eigenlijke
feest.Algemeen kan men dus besluiten dat men geregeldaanpassingenuitvoerdeaan de kerkelijkekalender.Deze gaanuitsluitencl
uit van het generaalkapittel dat jaarlijks in de Grande Chartreuse
samenkomt.
De eerste2 eeuwenkunnen we in vogelvluchtoverlopen,daar
de eerstekartuizerszich pasin 1314te Herne vestigden,wat 230 iaar
na de fundatie van de Grande Chartreusewas. In die 2 eeuwen
kende men vier belangrijkecompilaties,die in betrekking met de
kalenderworden gebracht.Vooreerstheeft men de Consuetuclines
van dom Guigo, die het uitgangspunt zijn van gans de kartuizerli'
turgie, inzonder van de kerkelijke kalenderzoalshoger reedswerd
aangestipt.Deze Consuetudinesontstondentussen1121en I l28.
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Het zon tot prioraatvan dom Basilius,achtstegeneraalvan de orde,
duren voor men tot.de volgende stap kwam. Het was namelijk ti.j_
denszijn arnbtstermijndat de chartaevan de generalekapittelswer'bracht
den gegroopeerd(lll4). Dom Jancelinus(ll80-1233)
een
nieuwe reclaktievan alle verscheidenechaitae en de StatutaBasiliurr in 1222.Deze redaktiewerd in het jaar daaropgepromulgeerd.
En de laatste stap van deze periode zijn de Staluta-Antiquï van
127r. Dit werk werd opgestelddoor dom Riffierus,vijftiende generaal van de Orde.

droeg eveneens de naam Lodewijk, alsook haar kleinzoon, de
van Saint-Pol.Er dient ook gewezenop de
beroemde,,connétable"
echtgenotevan Walter III, Isabelle de Brienne. Haar grootvader
langs moederszrldewas Gautier IV de Chatillon, de favoriete ,,connétable"van koning Lodewijk X, de Twistzieke van Frankrijk. De
vrouw van Gautier IV, Isabellede Dreux de Beu, was een dochter
van de jongste tak van het huis Franceen dus een verwantevau de
H. Lodewijk IX.

I(onkreet kunnen we met de l4de eeuwbeginnenvoor de datering van de kalender,die we ter hand hebben.De eerstegrotewijziging in dezeeeuw gebeurdein 1332.Acht 12-lessenfeesïen
verkregen een kapittel.Zewerden in de kalenderingeschrevenmet,,capi_
tr.tlunt".DezeJ'estacapitularia verschenensamen met het feeít van
de H. Bernardus (20 augustus),dat al in L222 een 3-lessenfeest
lcreeg,nu rnet toevoegingvan een H. Mis, op de kalender.
_ De F{. Hugo van Lincoln (17 november)kreegin 125geen l2lessenfeest,dat in 1333werd omgezetin een kapitielfeest.Reedsin
1339werd het verheventot eenfesïumcandelarum.In1352besloot
men het feest van de H. Ursula en de elfduizend maagden op2l
oktober voor gansde orde in te schrijvenop de kalendó, waarhet
voorheenslechtsbij de monialen werd geviórd.Het geneiaalkapittel van 1361verhief het feestvan de H. Bernardustót een kapittelfeest.E,nin L366bepaaldepaus Urbanus v dat het feestvan de H.
Benediktus alsfestum candelarum diende gevierd te worden.
I' het Hernese handschrift treft men één onregelmatigheid
aan. De reeks van acht feesten uit 1332 is namelijÈniet kàrrekt
weergegevenin de kalender.op 30 septembernoteerdemen met
rode inkt het feestvan de H. Hieronymus,zoalsbij alle anderekapittelfeesten,ffraarhet woord ,,capitulum,,
ontbreekt.
Hiernaast bezit de kalender nog een ander merkwaardigele_
ment. Het feestvan de H. Lodewijk de negende,koning van F'"ranklrjk, werd voor de ganseorde ingevoerdin 1623 alsl2lessenfeest.
E,erderwordt dit feest niet in de ordekalenderingeschreven.we
kttnnendus stellendat we hier met eenlokaalfeestte doenhebben.
omtrent de oorsprongvan dit feestzijn er geen konkretegegevens
bekend"De devotievoor de H. Lodewijk was nochtansonfeÈ'ruikelijk in onze streek.Misschienkan er een link gelegdwordJn met de
he_ren
van Fdingen,stichtersvan het kartuizert<toÁter.
Als blijk van
erkentelijkheidnamen de kartuizersrnogelijk het feest op in hun
kalender.De naamLodewijk komt echtermaar eenmaalvoor in het
huis Edingen,namelijk als dezevan de laatstemannelijke telg.zljn
dochter bracht het familiegoeddoor haar huwelijk tij oit ván het
hnis Luxernburg-Ligny-saint-pol.Eén van Maigaretha,s zonen

Deze hypothese werd geformuleerd door dom Augustin
Devaux O. Cart., die konkludeert dat het feestin het eerstekwart
van de 14deeeuw in de kalendervan de Hernesekartuiswerd geïntroduceerd.Het moet in dezeperiode zijn dat Isabellede Brienne
overleed.
Vervolgenskrijgen we een moeilijlcte definierenperiode,doordat men tijdens de overgangnaar de 15de eeuw in het Westers
Schismaverwikkeld zat.Dit verscheurdede Kerlcvan 1378 tot 141,1
in twee kampen. Na het afstervenvan paus Gregorius Xtr viel de
keuze op Bartolomeo Prignano,aartsbisschopvan Bari. Maar korte
tijd nadienherriepende kardinalenhun keuzemet het motief dat ze
onder druk hadden gehandeld.Prignano,die intussenonder naam
van Urbanus VI regeerde,wott zijn ambt niet meer neerleggen,
waardoorer een tegenpauswerd verkozen die zijn zetelte Avignon
had.De toenmaligepolitieketijdsgeestbrachtmee dat niet enkelde
Kerk maartevensde kartuizerordeverscheurdgeraakte.Dr-ritslancl,
Engeland,en Noord- en Midden-Italië verleendenhun steun aan
Rome, terwijl Frankrijk, Spanje enZuid-Italië te Avignon Clemens
VII erkendenals wettige paus.De tweespaltwerd door paus Urbanus VI nog in de hand gewerktdoor het benoemenvan Joannesvan
Bari, prior van de kartuisvan Napels,als generaalvisitator.Desondanks bewerkstelligdemen van beide zijden de teruglceernaar de
eenheidbinnen de Orde.
De Nederlanden zaten op de wip. Ze lagen zowel onder de
invloedsfeervan Frankrijk (Kroon-Vlaanderenwas een leen van de
Fransekoning) als van Duitsland (het Heilig RoomseRijk met o.a.
Vandaardat er tot op heden nog geen duidelijkRijks-Vlaanderen)"
heid bestaat.Enkel van de kartuisvan Chercqnabij Doornik, die tot
de Picardischeprovincie van de Orde behoorde,is gewetenclatze
steeds de zijde van Avignon heeft gekozen.Voor Herne en de
meesteanderekloosterslagen de zakenanders.In clebeginperiode
van het'WestersSchismabehoordeHerne tot de Urbanisten en had
als moederklooster,de kartuis van Seitz in Oostenrijk.Naarmate
een meerderheidder monniken Avignon prefereerden,koos men
rond 1390de zijde van de Grande Chartreuseen sloot men aan bij
de Clementisten.
Om nu terug te komen tot de kerkelijkekalender,zittenwe met

253

252
dit probleem gekonfronteerd.Het feestop 2 juli van de Bezoeking
van de H. Maria werd door de Urbanisteningesteldin 1390.De H.
Barbara (4 december)die een 3-lessenfeestmet H. Mis kreeg in
1391komt al evenmin voor in de kalender.Alsook het feestvan de
H. Anna op 26juli, dat voor de ganseorde werd gepromulgeerdin
1400,staatniet ingeschreven
in de kalender.De 15deeeuwkunn.n
we verder buiten beschouwinglaten.
Stellenddat rond 1390de kampwisselingzich voordeedvoor de
lcartuisvan lFlerne,kunnen we besluitendat de kalendergeschreven
werd tusseri 1366(laatstvermeld feestvan de H. Benediktusop 2I
maart) en 1397 (inbreng van het H. Barbara-feest).vanuit deze
hypothesekunnen we opperende oudstbewaardekerkelijkekalender van de kartuis te Herne gesitueerdte hebben.

Februari
2. PurJïcatioSanctaeMariae cum candelis
3. Blasii, episcopiet martyris
5. Agathae,virgints et martyris. Capitulum
14. Valentini, martyris
22. CathedraPetri apostoli. Missa
24. Mathíae apostoli. Capitulum
Maart
12. Gregorii,papae. Capitulum
21. Benedicti,abbatis cum candelis
26. AnnunciatioDomini (5)
April

***
I'{u volgt de kalendermet alle feestenter verduidelijkingvan de
voorgaandeuiteenzetting. Hij wordt evenwel gepubliceerd zonder
de gebruikelijke afkortingen voorkomend in het handschrift.De
J'estacandelarmenfesta capitula werden met rode inkt geschreven,
vandaar dat ze in kursiefworden weergegeven,evenalsde vermeldingen van ,,mis" en ,,12-lessenfeest".
De rest is in zwarte inkt
geschreven.

1. Hugonis, episcopi.XII lectiones
4. Ambrosii, episcopi.Capitulum
14. Tyburtii, Valeriani et Maximi, martyrum
23. Georgii, martyfis. Missa
25. Marci, evangelistae.Capitulum
28. Vitalis, martyris
30. Petri, martyris
Mei

Januari
I. CircumcisioIeshu Christ
2. OctavaeStephaniprothomartyris.Missa
3. Octavae Johannis evangelistae.Missa
4. OctavaeInnocentii. Missa
6. EpyphaniaDomini
10. Pauli, primi heremitae
13. OctavaeEpyphaniae.Hilarii episcopi
14. Felicis ir-rPincis
16. Marcelli, papaeet martyris
17. Ánthonii, abbatis
18. Priscae,virginis et martyris
20. Fabiani et Sebastiani,martyrum. Missa
21. Agnetis, virginis et martyris. XII lectiones
22. Vincentii,martyris. Capitulum
25. Conversio Pauli apostoli. XII lectiones
26. Policarpi,episcopiet martyris
28. Agnetis secundo,virginis et martyris

l. Philippi et lacobi, apostolorum.Capitulum
3. Inventio SanctaeCrucis. Missa
Alexandri, Eventii et Theoduli, martyrum
10. Gordiani et Epimachi, martyrum
12. Nerei et Achillei atque Pancratii, martyrum
25. Urbani, papae et martyris
Juni
2. Marcellini et Petri, martyrum. Missa
9. Primi et Feliciani, martyrum
11. Barnabaeapostoli.XII lectiones
12. Basilidis,Cirini et Naboris, martyrum
16. Cirici et Iulite, martyris eius martyrum
I B. Marci et Marcelliani, martyrum
19. Gervassii et Prothasii. martvrum. Missa
23. Vigilia. Missa
24. Nativitas Sancti JohannisBaptistae cum candelis
(5) Is uitgeschraptin het handschriften in potloodtoegevoegd
op 25 maart.Dit feest
was reedsin de Consuetudinesals festum candelarumingeschreven.
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26. Johannis et Pauli, martyrum. XII lectiones
28. Vigiha. Missa
Leonis, papae.Hyrenei et sociorum eius martyrum
29. Passio apostolorwmPetri et Pauli cum candelis
30. Comilremoratio Pauli apostoli. XII lecïiones
Juli
1. OctavaeSanctiJohannisBaptistae.Missa
2. Frocessi et Martiniani, martyrum
5. OctavaeapostolorumPetri et Pauli (6). Missa
10. Septem fratrum, martyrum
20. Margarete, virginis et martyris
21. Praxedis,virginis
22. Mariae Magdalena cum candelis
23. Appollinaris, episcopiet martyris
24. Crrstinae,virginis et martyris
25. Jacobi apostoli. Capitulum
Christofori. martvris
28. Nazarii, Celci et Pantaleonis,martyrum
29. Felicis" Simplicii, F'austiniet Beatricis,martyrum
30. Abdon et Sennes,martyrum
31. Germani, episcopiet confessoris
Augustus
1. Acl vincula Fetri apostoli. XII lectiones
2. Stephani,papaeet martyris
3. Inventio Stephaniprothomartyris.Missa
5. Dominici, confessoris
6. Sixti, F'elicissimiet Agapiti, martyrum. Missa
B. Ciriaci, Largi et Smaragdi,martyrum
9. Vigilia
I0. Laurentii, martyris. Capitulum
11. Tyburtii, martyris
13. Ypoliti, martyris
14. Vigilia" Missa
Eusebii. confessoris
75. AssumptioBeataeMariae cum candelis
18. Agapiti, martyris
20. Bernardí, abbatis. Capitulum
(6) Nonnaal dient rnen een octaaf7 dagenna het feestte vieren,dus op 6 juli i.p.v.
op 5 juli.

22. OctavaeBeatae Mariae. XII lectiones
Tymothei et Simphoriani, martyrum
24. Bartolomei apostoli. Capitulum
25. Ludovici, confessoris
28. Augustini, episcopi.Capitulum
Hermetis, martyris
29. DecollatioSancti JohannisBaptistae. Capitulum
Sabinae,virginis et martyris
30. F'eliciset Adaucti. martvrum
September
B. Nativítas BeataeMariae cum candelis
9. Gorgonii, martyris
11. Prothi et Iacincti, martyrum
14. Exaltatio SanctaeCrucis cum candelis
Cornelii et Cltpriani, martyntm
15. OctavaeBeataeMariae. XII lectiones
Nychomedis, martyris
16. Luciae et Geminiani, martyrum
Eufemiae, virginis et martyris
20. Vigilia
21. Mathaei evangelistae.Capitulum
22. Mauricii et sociorum eius martyrum. XII lectiones
23. TecIae,virginis
27. Cosmae et Damiani, martyrum. Missa
29. Michaelis archangelicum candelis
30. Jeronimi, presbyteri et confessoris
Oktober

1 . Remigii, episcopiet confessoris
3 . Francisci, confessoris
6 . F'idis,virginis et martyris
t . Marci, papae et confessoris
9 . Dionysii et sociorum eius martyrum. Xil lectiones
1 4 .Calixti, papae et martyris
1 8 .Lucae evangelistae.Capitulum
21. Undecimmilium virginum. Capitttlum
Hilarionis, heremitae et confessoris
2 5 .Crispini et Crispiniani, martyrum
21. Vigilia
28.Symoniset ludae, apostolorum.Capitulum
3 1 .Vigilia. Missa
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1 . FestivitasOmnium Sanctorumcum candelis
Cesarii, martyris
2 . Eustachii et sociorum eius martyrum
Commemoratio fidelium animarum
B. Festivitasreliquiarum cum candelis
Quatuor Coronatorum, martyrum
9 . Teodori, martyris
Commemoratio fratrum nostrorum defunctorum
1 1 .Martini, episcopi. Capitulum
Mennae, martyris
1 3 .Brictii, episcopiet confessoris
7 7 .Hugonis, episcopi cum candelis
21.Columbani, abbatis
2 2 .Ceciliae,virginis et martyfis. Missa
2 3 .Clementis, papae et martyris. XII lectiones
Felicitatis, virginis
24.Crisogoni, martyris
2 5 .Katerinae, virginis et martyris. Capitulum
26.Lini, papae et martyris
21. Sylae,apostoli
29.Saturnini, martyris
Vigilia
30. Andreaeapostoli. Capitulum
December
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Foto 2. Folio 213"(overgangvan septembernaaroktober).Op 26 septemberstaan4
jaargetijden genoteerd,wellcede kartuizers herdachten.(Copyright KBB)

6. Nycholai, episcopi.Xil lectiones.Capítulum (1)
B. ConceptioBeataeMariae cum candelis(8)
10. Eulaliae,virginis et martyris
13. Luciae, virginis et martyris. Missa
21. Sancti Thomae,apostoli. Capitulum
24. Yigllia. Missa
25. Nativitas Ieshu Christi cum candelis
Anastatiae, virginis et martyris
26. Sancti Stephaniprothomartyriscum candelis
2J. Sancti Johannis, evangelistaecum candelis
28. SanctorumInnocentium cum candelis
29. Thomae, episcopi et martyris. XII lectiones
31. Silvestri,papae et confessoris
(7) Het kapittelfeestwerd pas ingevoerdin 1468.
(8) Uitgeschrapten later weer toegevoegdin rode inkt.

