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Mededeling
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A. Dn Mnynn en J. M. Dn Sunr z Gaigo's,,Consaetudines"
uan de eerste
Kartuiqers.

Onder de talrijke stichtingen welke op het einde van de xre en in
het begin van de xrre eeuw het uitzicht van het kloosterleven in de \flesterse
I(erk hebben vetnieuwd, neemt die van de l(artuizers een enige plaats
in. Terwijl de CluniacenseÍs er. naar streefden om het opus Dei, het koorgebed, met de meeste luistet te volbrengen, de Cistetciënsers de nadruk
legden op de handenarbeid, en de Augustijnen en de andere reguliere
kanunniken zich toelegden op zieken- en zielszorg, was hun eerste opzet
zich tn de eenzaamheidterug te ttekken en, in de strengste afzondering van
de wereld, een zaiver beschouwend leven te slijten (t). Hun gedurfde
levenswrjze prtkkelde voorzeker de nieuwsgierigheid van de tijdgenoten,
maat wekte bovendieÍr, vooÍal toen en ook nog later, grote bewondering.
Niet alleen werd ze herhaaldelijk in geestdriftige bewootdingen geloofd
door Petrus Venerabilis, abt van Cluny (r), en door Bernardus van Clafuvaux (3), o- slechts de voornaamste leiders van het oud en van het nieuw
monachisme te vermelden; ze werd ook door de scherpzinnigste en de
meest onbevangen vtije geesten van de xrre eeuv/ eensgezind geprezen.
Guibert van Nogent, die zijn persoonlijke en zeer critische opvattingen

(r) Over de kloosterstichtingen van de Katholieke Kerk vindt men oveÍvloedige
gegevens, met rijke literatuuropgave, bij Max Hnrunucr+nx, Die Orden und Kongregationender katholischenKirche, z dIn,3e uitg. Paderborn, r933-34. Over de critische waarde
van dit werk dient nochtans enig voorbehoud gemaakt. Cft Reuued'bist. ecclés.,1933,
dl XXIX, p. 4zz vlg. en r9j4, dl XXX, p. 696 vlg.
Wat de schrilfwijze van Cartltasia, Cartasia en dergelijke woorden betreft, werd
bij het aznhalen de soms van elkaar afwijkende lezing van de verschillende uitgevers
onveranderd overgenomen.
(z) Pnrnus VnNnneBrlrs zegt o.a. in zijn De miraculis libri duo (PL., CLXXXIX,
kol. 9a3) : ,,Servatur in Burgundiae partibus inter omfles Europae nostrae monastici
ordinis professiones, professio quaedam, naltis aliis eiuilem monastici propositi sanclior
et cautior, instituta nostro tempore a quibusdam patribus, magnis, doctis et sanctis,
magistro Brunone Coloniensi, magistro Landuino Italico, ac quibusdam aliis veÍe
magnis, ut dixi, et Deum timentibus viris". Petrus Ven, schijnt zelfs het verlangen
gekoesterd te hebben om, zoals anderen,in de Grande-Chartreuse te worden opgenom€n.
Dit blijkt uit de diep-menselijke klacht die hij aan Guigo stuurde (PL., CLXXXIX,
kol. ro3 vlg.).
kol. rro vlg.
Q) Zie BnnN,tRous, ep.XI en XII, PL., CLXXXII,
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met moed wist te verdedigen (r), was er diep door getroffen (z). Jan van
Salisbury (rrr5 f zo-l8o), volgens de Ghellinck (l) la personnifca,tionla
plas éleuée
de /'bumanismecbartrain, getuigt in zljn Pofucraticu,s(+) : Cartusienses qaasi auaritiae triunphatores praecipai ubiqae clarescant en hij vat in
prachtige bewoordingen de grondtrekken van hun kloosteropvatting
samen (l).Petrus van Blois (c. rrlt- t rL^ rzo4), door verscheidene
tijdgenoten ,,een nieuwe kerkvader" geheten (6), spreekt over hen met
dezelfde lof (7). De ietwat pra tzieke en al te zelfbewuste Giraldus Cambrensis (t rz4),
wereldgeestelijke met een verbazende belezenheid
en een fijn doonicht in mensen en dingen, maar overigens geen vtiend
van de kloosterlingen, - toont zich evenzeeropgetogen over de l(artuizets (8) : hij iooft de wijsheid van hun armoede-gedachte,hun afkeurende
(r) Dit bewijst onbetwistbaar zljn tra,ctaat De pignoribus sanctorun (PL., CLVI, kol.
6o7 vlg.). Zie vooral lib. I : De sanctis et pignoribas sanctorum (kol. 6o7-63o).
(z) Cfr De uita saa, uitg. G. BouncrN in Collection de textes pour seruir à l'étude et
à l'enseignement
de l'histoire, Parijs, rgo7, p. 3z-35. Wat betreft de waarde van het getuigenis van Guibert de Nogent, zie A. Dn Meynn en J. M. Dn Svrnr, Les sourceslittéraires
relatiaes aa Bx Guigae, cinquiène priear de la Grande-Chartreuse, te verschijnen in Reuae
d'histoire ecclésiastiqae,tgjz, dl XLVII.
(l) J. Dn GHnr,LINcK, L'essor de la littérature latine au xtte siècle, dl I, BrusselParijs, p. r27.
Q) Zie uitg. G. S7nnn, dl II, Oxford, r9o9, p. r9z. - De Pofitcraticurwerd begonnen vóór rr49 en uitgegeven in rr59.
$) OP. cit., p. zo4 vlg.: ,,Cartusienses cupiditati suae immo necessitati limites
praefixerunt, moderationis habenis omnem avaritiam cohibent et interdum necessitati
aliquid subtrahunt ne sub obtentu illius quippiam avaritia moliatur. Magni procul
dubio viri et inter praecipuos numerandi, cum non modo professionis sed iam, senescente mundo, rn tanta multitudine labentium saeculorum pauci processerint homines
qui satietatis sibi aliquos praescripserint terminos. I\ecesse esï semper deessealiquid
curtae rei londeend aan Horatius, Carm. III, 24, z6f et ipse hiatus desiderii, aliquid
ulterius iugiter affectantis, imperfectionis signum est. Signum dico, defectum potius
dixerim conscientiae manifestum. Quodam igitur modo eoque glorioso perfectus est
qui praevidet unde valeat s^tiaïl; quod etsi neminem vei admodum paucos gentilium
[: de heidense wijsgeren en dichters], assecutoscredam, huic tamen nonnullos institisse
proposito certum habeo, cum ethicus dicat [Hon., Ep. t, z, j6f ,,Certum voto pete
f,nem; sine quo in infinitum animi humani conatus protenditur et in id quod omnino
nequeat apprehendi....". Daarna wijdt schrijver uit over de Orde van Grandmont en
zegt d^n over de Grande-Chartreuse : ,,Ceterum ego vitam placentem Deo arbitror
cupiditatis ignaram, insistentem innocentiae et pervigilem in opere caritatis..." .
( 6 ) J . D n G H n r , L r N C KL, ' e s s o r . . . ,d l I , p . r 3 2 . - P . r 3 3 , a a n z i e t d e G h . h e m v o o r
,,un des derniers représentants... de la formation humaniste de Chartres".
(l),,...sanctum
et gloriosae opinionis ordinem Cartusiensem...", E?. n.86,
PL., CCVII, kol. 246.
(8) Cfr Speculan ecclesiae,
in Grner,or CeunnnNsrs Opera omnia, uitg. J. S. Bnnwnn,
dl IV (Ker.Brit.Med.Aeui Scr.), Londen, r873,p. 248-2y4. Tijdens ztjnverblijf te Lincoln
(tr9z-98) heeft hij van de Kartuizer llrrtgo, bisschop van Lincoln, en van diens omgeving, uiterst kostbare inlichtingen ontvangen over de levenswiize van de Kartuizers
op het einde van de xrre eeu\f,'.
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houding.tegenover alle-procederenom het behoud van tijdelijke goederen,
het.studieptogramma dat hun is opgelegd : stadiis et leitioníUrt"plot qaam
ordinis alterius uiri Cartasiensesuacarepossunt et indulgere
Q). Als we vórder
vaststellen dar, in de xue eeuw, taliijke bisschoppln, o.a. Godfried van
Amiens en de beroemde Stephaan Langtofl, aattsbischop van Canterbury,
nominatissimasdoctortheologiae(z), I{artuizer wilden -oid.n,
dan kunnén
we uit deze getuigenissen en feiten ongetwijfeld a.fleidendat, in den beginne althans, de Kartuizerstichting bewondering afdwong en de gunst
genoot van tahijke en invloedrijke personaliteiten.
gans de Latere Middeleeuwen doot
den bewaren. Dit had ze niet alleen
:engheid van haar kloostertdeaal of
m haat leden, maar ook aan de onlevensopvatting, zij het dan ook met
aanpassingen,in de loop der eeuwen heeft weten ie dienen. Voor zeker
is de spreuk, welke men herhaaldelijk aan haar heeft toegeschreven en
waatvan de l(artuizers zelf het vaderschap niet u nu^ rárn : Cartasia
ffi/mqllamreformata qaia namquamdeformata.tên dele overdreven. Nochtans
dient te worden aangestipt dat ze steeds,tÍou'wer danwelke andere Orde
ook, haar oorspronkelif k doel heeft nagestreefd, dat ze nooit een ernstig
verval heeft gekend, maar dat zij integèndeel herhaaldelijk, vooral in dË
xve eeuw, tot de hervolming van andere ontredderde kloosterstichtingen
in ruime mate heeft bijgedragen. Zo is het ook te verklaren dat" ze
door de meest vooraanstaande geestelijke schrijvers, zoals b.v.
'
door Ruusbroec (),
door Thomas a Kempis (+), door Geert

I9Jo, P. 332.
(+) ,,Apud Carthusienses vero lux vitae coelestis remansit occulta et carnabilibus
.- videbatur satis austet^, era;ttamen Deo gratissima et spiritu ferventibus optabilis atque
jucunda." Tnonres a Knlrprs,Vita Gerardi Magni,.up. IV, uitg.
ponr,, dl VII, FieiJ.
burg in Br., r 922, p. j7.
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Gtote (r) en door Gerson (z), als toonbeeld van kloostetlijke volmaaktheid werd voorgesteld en opgehemeld.
Deze opvallende bijval die de l(artuizers hebben gekend, zotr,
zonder de Consuetudines,
voor de historicus een geheim zljn gebleven.
Immers noch de weinig talrijke ootkonden die slechts juridische of economische aspecten belichten, noch de uiteraard laconische uitspraken
van de obitaaria, noch de lastig te controleren berichten van enkele gelijktijdige schtijvers, noch de stichtelijke literatuur van de hagiografen
laten hem toe een samenhangend beeld van het oudste I{attutzerleven op
te hangen. Het is slechts met behulp van de Consuetadines,
opgesteld door
de vijfde prior van de Gtande-Chartreuse, Guigo de Grote, dat dit uitgangspuÍ'rt, t.t.z. het religrevze ideaal van de eeÍste I{attuizers kan worden
verduidelijkt, zaals trouwens ook alleen de Consaetadines
ons de grondige
betekenis verklaren van de scriptorenarbeid welke de I{artutzerorde, in
navolging van andere kloostergemeenschappen, had overgenomen, en
waardoo r zij de hele Middeleeu'wen door een culturele invloed heeft
uitgeoefend.
Deze enkele beschouwingen, - e p/uribas paaca, - flogen voLstaan
om het belang van Guigo's Consaetadines
te belichten en, zo nodig, de
keus van ons ondetwerp te wettigen.
Onder de talrijke en ingewikkelde problemen die Guigo's Consuetadines opwerpen, blijft ons huidig onderzoek tot dtie punten beperkt :
(I) vooraf worden de tedenen nagega'anwà rom de Consaetadines,
in briefvorm opgesteld, als wetboek werden aanvaard; verder worden hiet hun
algemene indelin g a ngecluid alsmede enkele inlichtingen verstrekt betreffende de datum van hun opstel en hun uitgaven; (ID daarna worden

(t) ,,... de ordine famosissimo Carthuziensium...", zie Epistola magistri Gerardi
Goit lsicl ad quemdam Carthusiensem, uitg. 17. Mur.Dnn, Gerardi Magni epistolae, Ant\Á/erpen, r9i3,p. 269 vlg. Te onthouden is dat Geert Grote zljn grondige bekering ^àn
de Kartuizers heeft te danken en dat hij een lange tijd als rctraitant in de Kartuis van
Monichusen bij Arnhem heeft verbleven. De invloed van de Kartutzerlevensregel
kan men op zijn eigen stichtingen merken, en dan niet het minst op zijn opvatting van
de rriptorian-arbeid.
(z) Van Gerson is het:,,Amo
te, sacer Ordo Carthusiensis...", Saper Cantica
Canticorum, proloog, JoaNNrs GnnsoNrr Opera omnia, uitg. E. DuprN, dl IV, Antwerpen,
t7o6,koL z7. - Talrijke schriften heeft de kanselier aàn de Kartuizers opgedragen of
voor hen geschÍeven, o.a. het Contra inpugnantes Ordinem Carthasiensium, uitg. E. Durrt.t,
dl II, kol. 7rr vlg. Getson zov t.^. zelfs verlangd hebben Kartuizer te worden. Cfr
J. L. CoNNor-r-v, Jobn Gerson, Reforner and Mlstic (Uniu. de Louuain. Recaeil de trauaux
d'bistoire et dephilologie,ze Íeeks, dl rz), Leuven, r9z8,p. 20. -Zie
nog P. Gr-onrnux,
L'actiuitá littiraire de Gerson à L1on. Corcespondanceinédite auec la Grande-Chartreuse, in
Rech. de théol. anc. eÍ médiéu., r95r, dl XVIII, p. zj8-3o7.
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hun gtondgedachten ontleed en de verwezenlijking ervan beschreven;
(ilI) eindelijk wordt getracht hun genesiste verklaren door het opsporen
van de materialen die erin verwerkt z|1n en door het vaststellen van
het aandeel dat, in het tot stand komen van deze gewoonten, aafi de
verschillende prioren efi ^ rr de bisschop van Grenoble moet worden
toegekend (t).

I. DE ,,CONSUETUDINES" : BRIEF EN WETBOEK
A. - Dr Bntnr'. - Wie voor de eerste maal de Consuetudines
van
Guigo leest, wordt wellicht verrast door de eigen aardtge vorm waarin
deze zijn opgesteld. Niet alleen ontsnapt hem de logicà v^n de indeling
welke de uitgaven vettonen; hij ontwaart ook nergens in de formulering
van de voorschriften de gebiedenclevorm, zoals men die in soortgelijke
bronnen geu/oonlijk aantreft. Onvermijclelijk rijst dan ook bij hem het
vermoeden op, dat hij hiet met een van die wanordelijke middeleeuwse
rechtsstukken te doen heeft, welke Espinas zo typisch heeft gekenschetst (t). Nochtans bij een aandachtiger nalezen wordt zijn oordeel
milder. Hij merkt immets dat de Consuetarlines
door Guigo in de vorm,
niet van een wetboek, m àr van een brief werden geschreven. Rekening
houdend met áeze vÍoegste eigenaardigheid van het document, begrijpt
hij er ook beter de littetaire eigenschappenvan die, bif de interpretatie,
niet uit het oog mogen worden vedoren. Het zijn dezelitteraire eigenschappen die eerst moeten worden bepaald.
Dat de Consaetadines
in btiefvorm zijn opgesteld kan zeer duidelijk
wotden gevolgd . Ze vangen aan met de gebruikelijke reeks beleefdheidsvoÍmen: het adres : Anicis etfratribas in Domino di/ectissimis...;de vermelding van de schtijver : Carthusiaeprior uocatasGuigo et qai secumsunt
Jratres...; de begroeting : perpetuant in Dornino sa/utem. Hierna verhaalt
Guigo hoe zijn opstel is ontstaan. Dan volgt de lange beschrijving van
de gebruiken die het eigenlijke vooÍwerp van zljn brtef uttmaakt. Hierin
gebruikt hij meestal de eerste persoon meervoud (dicimas, exso/timus,
manducamas,
enz.). Hij vergeet ook de bestemmelingen van zíjn brief niet.
Tot tweemaal toe u/endt hij zich rechtstreeks tot hen : r) In cap. XX, 8

(r) Het is ons een aangerrame plicht onzehartelijke dank te betuigen aàn Dr Luc
INonsrncr, lid van de Kon. Vlaamse Academie voor TazI- en Letterkunde en Lector
aan de Universiteit te Padua, die zo vriendelijk was de tekst van deze studie na te zien.
( ' ) , , . " ce pêle-mêle habituel aux documents juridiques du moyen àgr...", G.
EsrrNes, -Arlo/e
sur l'horaire da ,,Capituluffi" ..., in Reuwedu I\ord, 1948, dl XXX, p. r98.
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waar hij om excuus bidt voor een wellicht al te lange uitweiding : ltaec,
fratres dilectissimi, si prolixius forte qaam debuitprosecuti loqaaciasqaesilmas,
patimini et indalgetenobis; z) in cap. LXXX, r, waar hlj ztjn ganse uiteenzettrng beeindigt en andermaal zljnvrienden aanspreekt z Habetis, dilectissimi, sicut petistis, consaetudines
nostras... Ook in ztjn lofzang
qaa/escumqae
op de Vita solitaria, waarmede hij zijn schrijven eindigt, komt de rechtstreekse aanspr^ak nog herhaaldelijk vooÍ (t). Het gehele stuk wordt
hierop met de typische briefwens gesloten : Beneuos semperua/ereet nostri
rz).
meminisseoptamur (cap. LXXX,
in de
Er is dus geen twijfel mogelijk, Guigo heeft zljn Consuetadiner
vorm van een brief geschreven. Meer nog, doot de vertrouwelijke toon
welke hij op tal van plaatsen aanslaat, geeft hij de indruk een vriendenbrief te hebben opgesteld. In dit verband kan er hier gewezen worden op,
wat we zouden noemen de gesprekken welke in indirekte vorm zijn
gesteld en die in de uiteenzetting meermalen voorkomen. B.v. cap. XIX, r
wotdt een opu/erping geformuleerd en voorkomen : qaod... lte cui forte
uideatur aasterum..., consideret,qila.esilmils...,praeterea... attendat.... C^p.
XIX,4 voert Guigo metzichzelf een denkbeeldiggesprekdat, cap. XIX, y,
overloopt in een fortasse dixerit quispiam) waar de tegenspreker dan ook
van antwootd wordt gediend. C"p. XXVII,
J en cap. LVII, 4 wordt de
lachlust en de ktitiek varr in gemeenschap levende monniken handig
voorzien en met eenad homineruontzenuwd. Op andere plaatsennog wordt
de toon der aanmaning gebruikt (o.-.cap. XXXVIII,
r b en z en cap.
LXXX, rz). Elders weer treft een rhetotische toespraak(cap. LXXX, rr).
Waat Guigo handelt over gewoonten die hem bijzonder nauw aan het
hart liggen en die inderdaad telkens kernpunten van ztjn opvattingen
b e t t e f f e n( b . r . c a p . X V , , ; c p . X I X , r , 2 , j e n X X , r t o t 7 ; c ^ p . X L I ,
4b; cap.LXXIX, r tot j; c p. LXXX, 4tot rz), geeft hij steedsin warme
bewoordingen uiting aan zljn diepste gevoelens.
De Consuetudines
werden dus in hun primitieve vorm opgevat als een
brief, die nu nogzeer peÍsoonlijk blijft aandoen.Dit,,menselijke" karakter
hoort natuutlijk minder thuis in een jutidische tekst. Het gaf wellicht
ook aanleiding tot enig misverstand. Het heeft Guigo nochtans niet belet
't
over algemeen bij zijnutteenzetting een tamelijk duidelijke lijn te volgen.
}ltj zelf heeft trouwens de algemene indeling en verschillende onderdelen
van de behandelde stof aangeduid. \fle geven hier deze algemene
indeling.

(r) Cap.LXXX, 3 : ,,... €t nobis ostendere"; cap. LXXX, 4 : ,,Nostis enim"... ;
cap. LXXX, rz : ,,Non ... haec vobis pauca ... sufficiant exempla ... ipsi ... vobis
plura coacefvate..."
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I. -

II. -

Inleiding
Adres (proloog, r);
begtoeting (proloog, r in fne);
(proloog, 2 tot
verhaal over het ontstaan van de Consuetudinas
4 ^).
Uiteenzetting van de gewoonten
(proloog 4, b tot cap. LXXX, z).

A. DE MONNIKEN.
I. - DE LITUKGIE
Proloog, 4, b... a dignioreparte, olfcio
aidelicetdiuino,sumentes
exordiam...
liturgie beginnendevan r November af
iËïïi:lïrïe
2. Iiturgie en uurÍoostervan de Zondag (.rp. VII, r-r3);
3. cap. VII, r j | ... aerilmdeltis quaeqaadamspecialidignitate
solemniacelebramus,specialiterqunqíledicendunputamus :
bijzondereplechtigheden(."p. VIII en IX);
4. de gasten die in het koor toegelatenworden (cap. X);
uelcircadefunctos
,. cap. X, z z I\unc dehis qaaepro deJanctis
gerimus, aliqaid est dicendumz
à. dodenofficie(cap. XI);
b. het bezoek ^ n de stervenden (."p. XII) en de
voorbeteiding op de dood (."p. XIII);
c. de zorg voor de ovededenen(.rp. XIV).
Slot : cap. XIV, 5 z Sedltaecbaclenus...
il. - Crp. XIV, t :
ftunccaeteraprosequalnilr.
r. De PR/OR : keuze en levenswijze(cap. XVI);
2. de PROCURATOR, zijn plaatsvervangerop het domas
inferior (."p. XVD, en diens opdrachten als gastheer
(.rp. XVil en XIX) en als aalmoezenuitdeler
(cap.XX).
STatbezoekersbetreft : vfouu/en wotden op de Kartuis
niet toegelaten(.rp. XXD.
Slot : cap. XXI, 3 : His expletis...
IIII. - HET LEVEI,{ IN DE CEL. C"p. XXI, 3 : ... de cellae
obseraantiis disseramus.
de
r. C^p.XXI, 3 : Et qaonianincipientes
nouitiosuocàmas,
ipsisprimr qilaeoccurrerint
intimemas.Men begint dit leven
als nouiceI aarrvarlrding(."p. XXII), ptofessie, ertz.
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(.up. XX[I-XXVI), verplichtingendie uit de professie
voortvloeien (."p. XXV, z-XXVI), ouderdom (.up.

xxvrr).

Slot : cap.XXVII z His expletis...
z. De Monnik in <;Jn ce/. Cup. XXVII
promisimas exseqaamllr.

quod de cella

r) De inrichting van de cel en de uitrusting van de
monnik die haar bewoont (cap. XXVIII);
z) het verblijf in de cel
a. de indeling van de weekdag (cap. XXIX);
b. uitzonderlijke gevallen van bezoek op de cel
(.rp. XXX); cap. XXXI, r, His ita praelibatis
ad ce//amredeamas;
c. de cel m^g niet verlaten wotden (.up. XXXI,
t en z);
d. de stilzwijgendheid en haar uitzondetingen (.^p.
XXXI, J en XXXII).

IV. -- HET VASTE J tri\J Dt

VOEDI]VG. Cup.XXXru :

l{unc deieianiisaccibisdicenduru
est(cap.XXXIIIen XXXW)t
opmerking over de vetstervingen (.rp. XXXV).

V. - DE PRIOR ALS BESTUURDER DEK KARTUIS,
C^p. XXXVI, 4 z Et quoniamdepriore sermrse intulit,
addenduruest qaa/iter se in sasceplaedomasnegotiis so/eat
exhibere.
r. Moet de raad inwinnen v^Ít de gemeenschap(.up.
XXXVII, v);
z. het beheer der tijdelijke goederen ^ n andeten opdragen(.^p. XXXVII, +);
S.bijzonderezorg bestedenaan ziekeen beproefdemedebroeders(.^p. XXXVIItr, r). Naar aanleidinghiervan :
r bis-3 en XXXIX).
de ziekenzorg (.^p. XXXVII,
vI. -

El'i
II\KOMSTEII
KERKELIJKE ORI){AMtruTEtr,
BEZITTINGEIJ (.rp. XL en XLII).
pertinent consaetadines,
Slot i cap. XLilI z puae ad monachorum
proul potaimasexp/icatis,.,

B. DE CONVERSEN.
Domino
uncnmils,
Crp. XLilI, | ... eaqaaelaicorumsant,qazsclnuersls
iuuante,dicamus.

Iil. -

:
enàLnsepast
tiffirinïLï: denovic
?i;!^,'r,'"ii:#.
oboedientias.
C"p. XLVI z Nanc per singalascnrca.mus
DE VERSCHILLENDE
AMBTEN :
r. de kok (.up. XLVI);
z. de bakker (cap. XLVII);

'^$:il:iffif;:iï,f"fl;,"rLï13;bedrijr
(.,pXLrX)
;
,. de meestervan de herdets (cap. L).

IIII. -

VOEDING Elí
zbis?-totLVI).

VASTEN

(."p. LI,

of reeds L,

IV. - DE UITRUJTI}íG van de cel en van de convers die
haar bewoont (cap. LVII tot LXII).
Buiten de orde komen hiet : de tuinier (."p. LXlll);
de bruggewachtet (cap. LXIV).
V. - BOETE tr^tr GEBED (.up. LXV tot LXXII);
VI. -

PROFESSIE van de convers en wat er uit volgt (."p,

iÏài:Jï'lffP;

deconbetreffende
hier: Maatreger

versendie buiten de Kartuis een opdrachtte vervullen
hebben(."p. LXXVI).
C. ALGEMENE MAÀTREGELEN.
I. - DE GEVLUCHTE OF IT/EGGESTUURDELEDEN
(."p. LXXVII);
III. - de NUMERUJ CLAUSUJ gesteundop de TERMINI
POSSESSIOI{UM
(.up. LXXVIII en LXXIX).
Slot : voor heel dezeuiteenzettingII, A, B, C : cap.LXXX, r eÍr 2.
III. - Eindbeschouwing z Commendatio
uitaesolitariae
(."p. LXXX, 3 tot rz).
IV. - Eindgroet (."p, LXXX, tz in rtu4.
II
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Binnen de perken varr dit scherp getrokken taam, heeft Guigo zich
meestal met enige vrijheid bewogen. Doorgaans gebeurt dit naar aanleíding van een of ander woord (r). Nochtans brengen dezedoor gedachtenverwantschap uitgelokte bedenkingen in de volgorde vàn Guigo's
uiteenzetting slechts geringe stoornis teu/eeg. Meer extra.vagantzljn alleen
cap. LXIII en cap. LXIY : ze betreffen tv/ee oboedientiae
dte klaarblijkelijk
in cap. XLVI-4, r vetgeten werden en die de auteur naderhand zijn te
binnen gevallen (z). M.erken we hierbij op dat Guigo niet naar uiterste
volledigheid streeft. In het slot van zijn utteenzetting (.rp. LXXX, z)
laat hr1 hoten dat in werkelijkheid niet alles kan geschreven worden en
dat, indien hem iets ontgaan is (si qaid efagit), hij zich voor mondelinge
aanvulling ter beschikking stelt. Eldets (.rp. XVUI) bekent hij dat er hem
inderdaad iets bijna was ontsnapt en dat hij het nu optekent : Hoc etiam
omittendumftzn est, qaod tamen ob/iti fueramus...
Deze ,,invallen" en deze vergetelheden hebben op zichzelf weinig
belang. Zewtjzen er echter op hoe Guigo bij zijn opstel een zekerelosheid,
een licht laisser aller heeft bewaard die, bij de briefvorm waatrn hij zrjn
scriptura stak, aanvaatdbaat was. De strenge vorm van Petrus Venerabilis'
Q) Zo houdt cap. X, z verband met de liturgie, die tot in cap. XIV wordt behandeld; het woord hospitesvan cap. X, r gaf aanleiding tot een nieuwe bedenking.
- In cap. XVI was het woord domus inferior gebruikt geworden; in cap. XVII geeft
het aanleiding om het geval te bespreken van de monniken die, wegens gezondheidsredenen, zouden toelating krijgen om in dit lagere huis enige tijd te verblijven. - Het
silenïiam... soluerevan cap. XXXI,
z lokt een opmerking uit over de taal der tekens
- De
(cap. XXXI,
l) en over één geval waarin spreken toegelaten is (cap. XXXI).
vasten, waafover in de vorige nummers gesproken wordt en die bij het bezoek van
sommige gasten geschorst wordt, - dit laatste wordt in cap. XXVI, r vermeld, brengt enkele bepalingen te binnen betreffende de ontvangst van gasten, en die hier
buiten het eigenlijk kader vallen (cap. XXXVI,
z en 3). - In cap. XLIV, r wordt het
woord tacentibus het uitgangspunt van een viertal voorschriften aangaande het stilzwijgen (cap. XLIY, z en 3; cap. XLV, r en z), rvelke hier evenmin moeten worden
verwacht. - In cap. IV, r wordt het stilzwijgen bij het eten sul loco behandeld; de bepalingen lràncap.LY, z en LVI spreken over ook het silentiun,maar vallen buiten het
kader der voeding, welke te beginnen met cap. LI werd behandeld. - De herders krijgen wijn op de dagen u/aarop zlj met hun kudden uittrekken of terugkomen (cap.
L, z); dezebepaling geeft aanleiding tot een hele wetgeving betreffende het wijnverbruik
bij de coÍrversen (cap. LI). - C"p. LXII, z leunt aan btj cap. LXII, r; hetgeen erin
bepaald wordt betreft echter niet meer alleen de convers die de muildieren verzorgt,
m ^r alle fratres. Een gelijke verruiming valt op in cap. LXIV, z : aansluitend bij het
ambt van de bruggewachter, worden al wie met een ambt bekleed zljn verzocht nergens
iets te wijzigen zonder toelating (cap. LXIV , z a).Deze raad wordt dan het uitgangspunt
van eeÍr andere waarbij alle celbewoneÍs verzocht worden hun cel onveranderd te laten
(cap. LXIV, z b). -'Het
verzoÍgen van de baard wordt suo loco, in aansluiting bij de
liturgie, besproken (cap. LXXII,
r); dit wordt een gelegenheid om onderling dienstbetoon ^ n te pÁizen (cap. LXXII,
r en z).
(z) Cap. LXXVI
lijkt eveneens een vergetelheid te herstellen
T2

De quibusdam suo tempore mutatis consuetudinibus,met het zes-en-zeventig
maal hethaalde Statatam est, heeft hij niet gekozen; evenmin heeft hij de
volledigheid van inlichtingen, die in Udaltic's ConsuetudinesClaniacenses
te vinden was, nagestreefd. Zíjn gev/oonteboek vettoont, wat de litteraire
vorm betreft, meer vetwantschap met de brief die Petrus Damiani
(t roTz) aan de monnik Stephanus schreef, De suaecongregationis
institutis Q), met diens De ordineeremitarumetJ'acaltatibuseremiFontis Aaellanae (r)
en eveneens met Rodolf's Constitutionesvoot de Camaldulensers (l).
Het lijkt niet moeiliik de datum van opstel van de Consuetudines
met
enige zekerheid te bepalen.
In zljn proloog, wendt Guigo zich tot : BernardoPortaram, Humberto
-t. Sulpitii, A,tiloni Majoraeui prioribas. Hij schrijft dus wanneer Portes,
Saint-Sulpice en Meyriat de [ïewoonten van de Gtande-Chatreuse reeds
hebben overgenomen. Welnu Portes werd als l(artuis opgericht in r r r y (4)
Saint-Sulpice (l).r Meyria.t (6) in 1116,\À/atons toelaat te besluiten dat de
Conswetudines
na r r r t -Á zljn opgesteld. Anderzijds is bekend dat, onder
het bestuur van Guigo, benevens deze drie kloosters, er nog andere de
I{artuizergewoonten hebben aangenomen, nI. Les Escouges (Z) en
Durbon (8) in rrr6, Sylve-Bénite(9) en Montrieux in rrrT (ro), Arvières
in rr jz (rr) en Mont-Dieu in r:'36 (tr). Daar Guigo geen enkele prior
van deze stichtingen vermeldt, moet men urt zljn stilzwijgen afleiden dat
deze nog niet waren opgericht toen hij zljn gefuuiken neerschreef.
Het lijkt dus vast te staan dat deze ztjn opgesteld in 1116, na de
stichting van Saint-Sulpice en Meyriat, en vóót dezevan Les Escouges en
(r) Pnrnus DanreNy Opasc.XV, in PL., CXIV, kol. jtt-jt4.
(z) Io., Opusc. XIV, in PL., CXIV, kol. 327-336.
dl III, Venetië,
@ J.B. MrrreRELLr en A. CosraooN4 Anna/es Cama/dasenset,
r758, kol. jrz-t42.
Q) Zte C. Ln Coursur-x, Annales Ordinis Carthusiensisab a. to84ad a. t429, dl I,
Montreuil, 1885, p. r98; L. H. CorrrNEAU, Répertoire topo-bibliographiqaedet abbays
et prieurés, dl II, Màcon, r93j-j9, kol. 443.
(l) L. H. CorrrNn,+u, op. cit., dI II, kol. ,897.Nog tijdens het leven van Guigo
ging Saint-Sulpice, in r r 33, over naar de Cisterciënsers. Daarom wordt het door C.
Le Couteulx niet vermeld.
(6) C. Ln Courrurx, op. cit., dI I, p. zr z;L. H. CorrrNnau,0P. cit., dl II, kol. r84o.
(Z) C. Ln Cournurx, op. cit., dII, p. zo4; L. H. CorrrNnau, 0p. cit., dl I, kol. to67.
(8) C. Ln Cournurx, op. cit., dlI, p. zo7; L. H. CorrrNreu, 0p. cit., dl I, kol. ror r.
(9) Voor deze stichting is geen pÍeciese datum ^an te duiclen.
(ro) C. Ln Courrvrx, op. cit., dl I, p. zzo; L. H. CorrrNneu, 0P. cit., dl II, kol.
r97j.Ging later naar een andere Orde over.
(r r) C. Lr Cournurx, op. cit., dl I, p. 367; F. on FancoNNnr, ^ft. Aruières, in
Dict. d'bistoire et de géographieecclés.,dl IV, Parijs, r93o, kol. 852-854.
(rz) C. Lr Cournurx, op. cit., dlI, p.4r4vlg.;L.
H. CorrrNuu, op. cit., dlII,
kol. 1894.
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Durbon (r), en dat de gangbare mening, als zouden ztj c. rr27 te dateren
zljn (z), op een misverstand berust. Deze vooÍgestelde dagtekening vindt
ten andere een bevestiging in een tekst van Guigo die men ten onrechte
heeft voorbijgezien. In cap. LV, r, spreekt de I{zrtutzerprior over een
gebruik dat hij aande Cisterciensers heeft ontleend : post exemp/umreuerendissimorum ac Deo di/ectissimoramCisterciensiummonachoram,qals e t r e I igione et ntlmer0 in breui mu/tum
c r e t ) i s s e g a u d e m u Isn.
breui ts aldus, volgens Guigo, de Cisterciënser-observantie zelf tn volmaaktheid toegenomen en zíjn haar volgelingen in aantal gestegen.
Of nu áeze uitdrukking in breui de betekenis heeft van ,,sinds korte tijd"
ofwel van,rop korte tijd", wat Guigo over de evolutie van de gebruiken
van Citeaux en over de aangroei van diens ledenaantalzegt, past blijkbaar
b e t e rb i j r r 1 6 d a n b i j r r z 6 - z T . I m m e r s i n r r r z k w a m d e j o n g e B e r n a r d u s
met dertig gezellen Citeaux hernieuwen, dat door tekort aan nieuwelingen dreigde uit te steÍven; gezien de toevloed van de novicen moest
reeds in rrr3 een bijhuis, La Ferté, geopend worden; in Mei rrr4 werd
Pontigny gesticht, in Juni rrrt Clairvaux, in rrrt nog Morimond. Het
onveÍwachte was gebeurd : de buitengewone aangroei van het ledena a n t a l( 3 ) . G u i g o z e g t a n d e r z i j d si e t r e / i g i 0 n e . . . i n
b r e u i m a l t u mc r e Zonder
twijfel
zinspeelt
uisse...
hij hier op de twee hervormingen door
StephanusHatding ingevoerd en welke Dom J. O. Ducourneat la preruière
éuolationde l'esprit prinordial de Cíteaux noemt (4). De ene betrof het
ontvangen van voorname leken, als gasten, in de abdij zelf; de andere de
vermindering van de uiterlijke luister van de eredienst (l). Het is opvallend hoe ook Guigo tn zljn eigen Consaetudinesdeze beide punten
ten sterkste heeft beklemtoond (6). Dit samentreffen wekt dan ook het
vetmoeden dat, wat door Dom J. O. Ducourneau als ,,de eerste ont-

(r) Bij gemis aan betrouwbare bronnen is het moeilijk de datum van de stichting,
ten minste wat maand en dag betreft, nader te bepalen. Voor ons opzet volstaat het
in de loop van rtr6 zijn opgesteld.
echter te weten dat de Consuetadines
(.) C.Ln CournuLx,0P. cit., dII,p.
3oz zegt z ,,rrz7. Per id tempus, vel paulo
ante, non vero taÍdius". Deze bewering berust op geen ernstige gronden. Ze is echter de
uitdrukking van een traditie die algemeen inzijn Orde werd aanvaard. Zieb.v. nogJ.
Ln MassoN, Disciplina, uitg. LaCorrerie, dl I,1894,p. tz en A. Sronr,nN, De eucbaristiscbe
eaolutieuan de oudeKartuiqer-liturgie, in Studia eucharistica,Antwerpen, r946, p. r02, n. r.
in ReuueMabillon,
Q) Zie o.m. Dom J. O. DucounNnlu, Les originescisterciennes,
p. r8z vlg.
r9j3, dl XX[I,
(+) OP. cit., p. t7r.
$) OP. cit., p. tïr.
(6) De gasten welke geen geestelijken zijn, worden in het domas superior niet
aanvaard (cap. XVIII);
bovendien wordt aan hun ontvangst in het domus inferior nog
enige beperking gesteld (cap. XIX, r-z).De bepalingen betreffende de eenvoud van het
liturgisch meubilair worden in cap. XL, r aangestipt; zewa'ren reeds in rrr4-rj door
de zegslui van Gursnnr veN NocENT opgemerkt geworden. Cfr De aita sua, p. 33.
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wikkeling van de oorspronkelijke geest van Citeat)x" wordt bestempeld,
in feite een toenadering van Citeaux tot het ideaal van de l(atuizers is
geweest en dat dezeinderdaad doot de l(artuis is ingegeven geworden (r).
\Vat et ook vanzij, het lijdt o.i. geen twijfel dat het in breaivan Guigo
enkel in dit verband zijn volle verklaiing vindt. En aldus vinden we hÉr
tevens een bevestiging van de datum u/aarop de Consaetudines
op schrift
werden gesteld, zoals daareven werd voorgesteld.
B. - Hnr \TEreon
Zoals aangetoond, droeg Guigo's opstel al
de kenmetken van een persoonlijke, zelfs ietwat los geschreven brief.
Dit belette niet dat het weldta als wetboek zou worden beschouwd.
Hoe heeft het daartoe zelf aanleiding gegeven ? Dit is de vnag waarop
nu antwoord moet geboden worden.
De scriptara waarin Guigo de ConsuetudinesCartusiae had opgetekend,
werd van ouds her door de l(aturzers als het wetboek der Orde behandeld.
Reedshet eetstegeneraalKapittel der Orde, op r 8 October tr42 gehouden,
was deze mening toegedaan.Het legde elke ptior verbod op de gewoonten
van de Grande-Chattteuse aaÍr buitenstaanders doot te geven (institationes dari) (r). Gelet op de overeenstemmende betekenis van institatio
en cznstletudo
Q),lijkt dit verbod klaar aante duiden dat het gewoonteboek
van Guigo, - het enige dat toen bestond t.à., - reeds als wetboek werd
aangeu/end.Dezelfde houding komt in de volgende jarcn nog even duidelijk tot uiting. Bil de beschrijving van een belangrijk handschrift, dat
de xrrd-eeuwse supplementen op het gewoonteboek van Guigo bevat,

(r) In de tegenovergestelde hypothese, zou Guigo, die in cap. LV, r, een zo
onbeduidende ontlening eedijk vermeldt, niet nagelaten hebben tevens zlin schatplichtigheid te bekennen betreffende meerdere belangrijke stukken van zijn gewoonten.
\)7ie geneigd mocht zíjn uit de datering der bedoelde Cisterciënser-observanties onze
mening te weerleggen, gelieve slechtsop te merken dat het jaar trrz door Dom J, O.
Ducourneau zonder bewijzen werd naaÍ vooÍ gehaald. Zie nog ifuo, p. 7t vlg.
(z) Cfr Acta primi caPitali Ordinis Carthusienrir (PL., CLIII, kol. r rz6) z,,Quartum

Í:i:*ïiJ*ïi,'.;|,#i'l;ï":ï'"ïïárï:Jr".:,,*ru;.ïï3,,i#:ïlJ:ï:,'ïïlï:
priorum praesumatur."
(3) Cfr ibid., VII, PL., CL[I, kol. rtz6-27 ! ,r... neque priori neque caeteris
quibuslibet prioribus his omnibus quae ad divinum officium, vel ad c^eteras quaslibet
huius Religionis institutiones pertineat... demere vel addere aliquid licitum sit". Institationes heeft hier onbetwistbaar dezelfde betekenis als Consuetudines.- Cfr nog de
gelijktijdige tekst : ,,Hic [- Guigo] Carthusiensis propositi institutionem et scripto
digessit et exemplo monstravit..."
(A. Wrlu,+xr, La chroniquedes preniers Chartreux,
inReuue Mabillon, 1926, dl XVI, p. rz6). -Zie
ook Cons.,XLI, 5 en Pnrnus Annr,,rRous,
ep.YIII, PL., CLXXVIII,
kol. z j7 i,,...aliquam vobis institutionem, quasi quandam
propositi vestri regulam, a nobis scribi... ut certius ex scripto quam ex consuetudine
habeatis, quid vos sequi conveniat."
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noteert Dom A. Stoelen herhaaldelijk dat deze aanvullingen in de volgorde van Guigo's werk zljn aangebracht, efl dat dit laa-tste telkens ,j,
grondslaq rrr-nde hele wetgeving wordt verondersteld (r). Het is eveneens
'Domni
in deze zin dat het genenal I{ípittel van rzjgo ver dè
Guigonis...
Consuetudineisell Statuta spreekt- (z).
De reden wàatom deze,persoonlijke brief bijna onmiddellijk als
'gezag
wetboek werd aangenomen, hg"gl ongetwijfetd veiband mer het
waarmede Guigo als prior was bekleed én met de omstandigheden tí^ rií
deze brief u/as opgesteld.
Als prior van de Grande-Chartreuse, gekozen door de meerderheid
.
en door de besten (maiorummeliorumqaecoisilio) (.^p. XV, r), beschikte
'I(àrtuis
Guigo ten opzichte van de medebewoners dér
over een zeer
rver zijn onderdanen had hij geen
ke zaken de raad der voltallige r.tKXVIII, r), en in gewone zaken de
II, 3) itr te winnen, w^arÍta hti zelf
ste ^anzag (cap. XXXVII,
r). Deze
macht betustte op de gelofte van geho orzaamhàia *ètt e door elke monnik

(cap:ryTIII, r) en door elkeconvers(.up.LXXIV, r) bij de professie
werd lfSelegd.Dat dezegeloftede l(artuiiersttt..rgé, 6ond dai andere

monnikel (+) moet ons niet verwonderen. Hoe strànger de levenswijze
is, zegt Guigo, des te strenger moet ook de gehooizaamheid *o.d..t
opgevat (."p. LXI/, z-j; cfr cap. XXXV, z).Qu]go's blief oyer het propnsitum Cartbu'sienseging dus uit van een
gezaghebber. Bovendien had deze gezaghebber bij het"opstel alle waar
forgen genomen om^anzijn schtijvèn dàgrootste autoriteit te verzekeren.
Guigo had slechts de. p.l.opge_nomen op raad en bevel (iussis et monitis)
(proloo_g_,,)z rltr zljn hiërarchische overheid, de bisschop van Grel
noble. vermits het een belangri jke zaak gold (.^p. xxxvli,
r) had hij
(r) Op. cit., p. rro, n. j v^x p. Ío9.
(r) Statuta antiqua, Montreuil, rg94, dl II, cap. X, de reprehensione,
p. zro : ,,Si
quis autem termini nostri
_Religionis translatos vel forte in aliquo destiuctos dubiiat,
Domni Guigonis Prioris Carthusiae Consuetudines seu Statuta i.g"t et relegat et tuné
t convefsatio a Patrum nosrrofum convefttel werd onder Prior Rifferius gehouden.
,rd toen in de Orde doorgevoerd : Guigo,s
aa vervansen. Dit besluit bewiist duidelilk
,ek was aanvaard.
@ Alleen Hugo van Grenobl:, de plaatselijke bisschop,bezat benevens hem enig
recht van medezeggenschap.Zie hierovèr ifun, p.g4 vgl^.(+) D. Kartuizer had geen rechtsmachl meêr orr., I.tr, zelfs niet over zichzelf
(cap. XXV, t). Tot de conveÍs wordt gezegd dat hij niets bezit, dat hlj zichzeJf niet
eens meeÍ toebehoort, nec ipsenet suus sit (cap. LXXV).
In alles hangt elke monnik
(cap. XXV, r) en elke convers (cap. LXXV)
van de'prioris licentiaáf.
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bovendien in samen\Merkingmet het voltallige kapittel van zijn monniken
gehandeld : Gaigo et qui secumsunt fratres (proloog, r).
Hieruit volgt dat zijn schrijven, niettegenstaande diens eigenaardige
litteraire vorm, als een gezaghebbende, een authentieke akte moest worden beschouwd. De diplomatisten zouden het een beschrijvende akte
heten. Opgesteld zonder dispositief is het inderdaad niets anders dan de
beschrijving van een juridisch feit, te u/eten het besta n v^rr die bepaalde
Ievensgewoonten waara, n zich de l(artulzer ten gevolge van zljn professie
te houden had.
\)flien betrof nu deze akte, m.a.u/. voor wie heeft Guigo haar opgesteld ? Op het eerste zicht lijkt deze vtaag ietwat verrassend. Het antwoord hietop is echtet leetzaam. Het wordt ons gegeven door het onderzoek nopens de omstandigheden wa rin de Consaetadineszljn ontstaan.
Uit eigen beweging zou Guigo zljn boek nooit hebben opgesteld.
Hij zelf bevestigt het (r). \7ie de prior kent urt zljn Meditationesen uit wat
zljn vrrenden over hem hebben gezegd, zal aan de waarheid van ztjn verklaring niet twijfelen. Hij u/as er innig van overtuigd dat zljn arbeid
overbodig was, vermits de hele levenswtjze van de I(artuis in de brieven
van de h1. Hiëronymus, in de regel v^Ít St Benedictus en bij andere
gezaghebbende schtijvers terug te vinden u/as (r). Doch herhaaldelijk
(non senel) hadden Bernard van Portes, Humbert van Saint-Sulpice en
Milo van Meyriat bij hem aangedtongen; ze hadden zelfs Hugo van
Gtenoble, medestichter en plaatselijke bisschop van de Carthusia, verzocht hun wens te steunen (l). Het was slechtsna de uitdtukkelijke tussenkomst van deze laatste dat Guigo gevolg gaf aan diens iussa et rnonita
(proloog, z) en de opdracht aanvaardde de Consuetudines
domus nrstrae
scriptas memoriaemandare, t.t.z. de bestaande gebruiken der GrandeChartreuse schriftelijk op te tekenen, opdat ze trouw zouden kunnen
onthouden worden.
Voornoemde prioren hadden hun vetzoek nauwkeurig bepaald.
Ze sclrenenGuigo goed te kennen en te vrezen dat hij, aan eigen inspiratie
ovetgelaten, zich enkel tot het allernoodzakelijkste zou bepalen. Daarom
drongen ze et op a n dat hij niets voor onbelangrijk zou ga n houden,
niet eens 'wat hem indetdaad als zeer geu/oon of onbeduidend zou lijken,
maar dat hij integendeel alles zou beschrijven (.rp. LXXX, z). De opdrachtgeveÍs verlangden dus klaarblijkelijk een nauwkeurige e1l zeer
uitvoerige uiteenzetting van de levensregelvan de Catthusia te ontvangen.
Deze zort, als een beknopte handleiding, dienst doen bij het bestuur van
die priotaten waat reeds het propositam Cart/tusiensewas overgenomen.
( ' ) Proloog 2 en 4; cap. LXXX, r en z.
(r) Zie over deze uitdrukking, ifuo, p. 66 vlg.

G) Over

de rol van Hugo tegenover de Kartuis, zie ifun, p. 84 vlg.
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\Vat ze dus van Guigo veÍv/achtten v/as een soort handboek van deze
levenswljze,eensoort,,wetboek" waataznz|j zíchwilden gebondenachten.
Bij het opstel van wat htj haecsniptaraheet (.rp.XL, 3), wenstede
domus
prior, zoals het hem gevraagd was, eenvoudig de consuetudines
nostrae
(prol., z), de Consaetadines
nostras(.rp. LXXX, r) te beschrijven(r).
Slechtseenmaalwiikt hij enigszinsvan dit programma af, nI. wanneer
hrj zljn opdrachtgevers,de prioren met hun gemeenschap,een duidelijke
vermaning geeft. In cap. XLI, 4, weidt hij uit over een geu/oontewelke
bijna in alle kloosters was binnengedrongenen die hij uitdrukkeliik
afkeurt z Audiuimuset nonprobamrls(z). Zoverwe konden Ít ga fi, is dit
de enige plaats waar Guigo zljn eigenlijke opdracht is te buiten geg an
om zijn opdrachtgeversdiskreet te wrjzen op wat hem een misbruik
leek (3). h ieder geval,neÍgensneemthij het op zíchnieuwewetten uit te
vaardigen,bestaandewetten opnieuw af te kondigen of met een bijkomende rechtsgeldigheidte voorzien (a). De juridischetoestandvan zíjn
onderdanenweÍd dus door zijn schtijven in niets gewijzigd; tÍouu/ens
hij laat ze zelfs als mede-afzendersoptreden. Anderzljds kon hij deze

(r) De tetm Consuetadinesgebruikt Guigo zowel voor het geheel der gebruiken,
als voor een onderdeel ervan. Vergelijk de zoëven aangehaalde teksten met ,,monachoÍum ... consuetudines" (cap. XLII, r) gebruikt in tegenstelling met ,,quae laicorum
sunt, quos conveÍsos vocamus". Cfr nog cap. XIX, z z ,,peÍ.rculosissimam consuetudinem"; caP.XLI, 4: ,,qtrae consuetudo..." Een andere term wendt hij nog Làn w^nneer hij spreekt over de ,,cellae observantiis" (cap. XXI, 3).
(z) Het betreft de viering der. anniuersaria van ovededen weldoeners, wier namen
in de obiit-lijsten van het martyrologium waren opgenomen en voor wiens zielerust een
kerkelijke d-ienst vrerd gedaan. Het gebruik was nu overal ingevoerd, deze godsdienstige
plechtigheid te doen volgen door een extrà in refectorio.De religieuze zin van de prior
kwam in opstand tegen dit gebruik dat een verband scheen te leggen tussen een hl. Mis
en een betere portie in de refter,en op de Carthusia hadhijdergelijkmisbruikvoorkomen
(cap. XLI, 4 eeÍste zin). \,Yaarom tracht hij in zljn Consuetudines,welke enkel voor de
drie vermelde prioren bestemd waren, uitvoerig zijn standpunt te verrechtvaardigen ?
Klaarblijkelijk
omdat deze prioren, naar het voorbeeld van de meeste kerkelijke inrichtingen, voor anniuerruria ook tafelgiften hadden aanvaard. Het slot van Guigo's
bedenkingen bevestigt dit ten andere duideliik. ,,Mocht iemand, zegt hlj, - en hij
kon hier enkel aan de prioren denken, - in een geest van tegenspraak, een dergelijk
gebruik lofwaardig willen heten, 1k zaI het hem niet beletten. Laat hij handelen zoals
hij het goedvindt.Maar. hij vergete dan niet dat hij rekenschap zal afleggen tegenover
Hem die de bedoeling van elk doorgrondt en elk naar eigen werk zaI oordelen".
(3) Een andere opmerking betreft blijkbaar niet de gemeenschappen vart deze
prioren, maàr wel andere, als b.v. die van de Grandimontensers. Guigo betreurt de
gevaarlijke gewoonte die in vele instellingen, - waaÍvooÍ h1j anderzijds niets dan lof
over heeft, - besta^t erLdie de monniken er toe ^ nzet alles uit te delen en zo genoodzaakt te zijn zelf. te moeten gaan bedelen (cap. XIX, z).
(+) I" de vroegste biographische nota oveÍ Guigo heette het t.a. duidelijk en
eenvoudig dat hif : Carthusiensis propositi institutionem... vripn digessit. A. Wrr-vranr,
art. cit., p. tz6.
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van de bestemmelingen niet veranderen, daar hij over hen geen enkele
macht bezat. Voot dezen kon zijn tekst enkel wet worden, .ímr..,
zij,
de Katuizet-proceduur
volgend, met instemming y^n de plaatselijke
bisschop, en nà het inwi.tt.n1o"n de t:rad,der monnïk.r, zouden beslissen
Guigo's schtijven als hun levenswet te aanvaarden.
Noch uit
prolo_og noch uit het slotwoord (.rp. LXXX) blijkt
.de
dat Guigo b.1jzrjn opstel speciaalde Carthusia zelf op h.i oog zou Írebben
gehad. Toch kan niet ontkend worden dat hij voóra1 mette toekomst
van zli-n eigen huis bekommerd was. En bij het nauwkeurig aanstippen
van alle verplichtingen die uit de professie voortvloeien, Éal hetÏ.voorzeker niet ontgaan zijn dat zíjn codifi.cering ook en vooral voor de
Carthusia een
getuigenis zou zijn van dé authentieke levensregel
llijvend
van de eerste I(artuizers.
Dat deze
.gedachte hem voor de geest zweefde, blijkt uit sommige
s. Tot driàm aa| toe g..ft hij' er uitdrukk.fik
Passagesvan' zijn Consuetudine
uiting aan zlin bekommernis ^anga; nde de toekomst. Telkens gaat h'et
over Punten w^?r
het
_h_ij groot-stebelang aan hechtte en die, volgins zijn
opvatting van de l(artuis, als fundamenteel moeten worden beséhouwd.
Telkens weeÍ wil hij vruchteloos zijn bezorgdheid verbergen betreffende
de houding die zrjn opvolgers er tegenorr.r zullen u^nrè-.n.
Het eerste punt betteft het verbod voor de priot der Grande-Chartreuse om eÍe-ptivilegies.te aanvaarden(r). Guigolicht zijn beslissing toe
met deze woorden : ,,Dit verbod willen wij hiero- tt..tó.hrijven, Jpart
niet soms een Y.aflorlze opvolgers (ne quisJorteposteroran) zichrou^g ^n
inbeelden dat hij een mijter moet opzetten, of iich op *.ike eerbew'Í1rrn
of welke voorrang
9"\ moet beroemen" (r). Dus ooi. ,roor eigen opvolgers.(poste!), en wel nl. voor zijn opvolgers in het pioraat
$), moet ztjn
werk een blijvend bewijs leveren van wàt in zijn tijd de wet was, en van
de verplichting waara' Ít zich ook elke prior van de Grande-Chartreuse
zou dienen te houden.
In een tweede opmerking handelt hij over het kernprobleem van
de economische otganisatie det I(artuis :' de numerusc/aususd,et leden,
functie van het kleine en arme kloosterdomein. Voor het geval dat zljn
opvolge::.(?t!t:ri nostri), door niet te voorziene omstandi[heden, in de
zouden verketen om het kleine door Guigo toegestane
91*og.lijkheid
ledenaantal (cfr cap. LXXVIII)
zonder bedeltochten te blijven Lnderhouden, hoopt hij dat dezedit maximum-aantal nog zullen verminderen :
(r) Cap.,XV, van de tweedezinvznnr 4af tot en met de eeÍstezinvannr5. Men
merkt hier andermaalop hoe ongelukkig de scheidingder nummeÍs werd aangebracht.
(z) Cap. XV, t, tweedezin : ,,Quod idcirco icribimus...,,
(i) Dat Guigo hier met posteriwel degelljk zljn opvolgers in het prionat bedoelt,
blijkt duidelijk uit de context_:hij handelt uitsluitendovtr dà prior .r oï., eerbewijzen,
en dies meeÍ, welke enkel deze Iaatste kunnen betreffen.
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consiliis, a\s ze zich blj zíjntz;ad willen neersi nostris uolaerint acquiescere
leggen. Andermaal dus richt Guigo zich rechtstreeks tot zijn opvolgers
det Carthusia.
In een derde tekst is dit even duidelijk. Deze betreft dezelfde moeilijkheden, nl. de ondergeschiktheid van de economie a^n de spiritualiteit.
Guigo vindt het nuttig een oorkond e (cltartala) over te schrijven, die hij
in dit verband heeft tttgevaardigd, en w^ rin hij de termini possessionum
heeft bepaald. Het doel dat hij hier nastreeft is voot hem zelf en zijn opvolgers alle gelegenheden tot hebzucht uit de weg te tuimen z nobis et
posteris. De man die dit schreef, had met zljn gezellen eefi zeet strenge
levenswtjze aangenomen, welke hii als de onmisbare grondslag voor het
beleven van zljn ideaal beschouwde (.^p. LXXX). Hij wist echter hoe
sterk het vedangen fia r meer welstand de geesten kon ophitsen. Om
zichzelf en zljn opvolgers radicaal tegen deze bekoring te beschermerr,
had hij een chartula uitgevaardigd waarvan hij de uitvoering aan al ztjn
opvolgers toevertrouwde.
Zo werd Guigo er doot de omstandigheden toe gebracht de Consuetudinesvan de Carthusia op te tekenen, iets wat hem bovendien de gelegenheid bood hierin een soort testament uit te vaardigen waardoo r hlj zljn
opvolgers wenste te binden. Dezen hebben het niet andets begrepen.
Van het eerste generaal Kapittel zf tot ^ Ít de Statata antiqua (tr1g),
bleven zijn Consuetudineshét wetboek. Toen ze Iater, door de onvermijdelijke ontwikkeling der Orde en de noodzakelijke aanpassing aan de
tijds- en plaatsomstandigheden werden vervangen, bleven ze nochtans
steeds de grondgedachten leveren voor al de verschillende statata waaraarr
de Orde tot dusvetre ondeÍworpen was.
Dat Guigo's bdef over de Consaetudines
vooÍ bindend werd gehouden,
lag helemaal in de lijn van het toenmalige monachisme benoorden de
Alpen. Tot op het einde van de XIe eeuw werd hier immers door niemand
^aÍ:' de steeds bindende kracht van de aangenomen kloostetgewoonte
getwijfeld. Slechts later, na de XIe eeuw, zouden de vettegenwoordigers
van de nieuwe stichtingen of de voorstaanders van een nauu/er aansluiten
bij de Regel van St Benedictus, in hun discussieshet voor de Regel en
tegen de Consaetadines
gz n opnemen (r). Het is \flillem van Saint-Thierry,
die in de kerkprovincie Reims de Consuetadines
van Cluny, met een beroep
(r) Een Ieer.zaamvoorbeeld van deze laatste houding vinden we in de brief van
de abten der kerkprovincie Reims aan Mathieu van Albano gestuurd (r r3t-rt3z).
Ziehier enkele excerpten er uit ! ,,... legi consuetudinamviolenter subigimur... si in
libertatem spiritus vel ad modicum audemus respicere vel nitimur, iudicamur, damnamur et conspuimur...
sic sola consaetudinead onera sua bruta aguntur animalia...
Profitemur nos non in consuetudines Cluniacenses iurasse, sed in legem et regulam
Sancti Benedicti." Zie uitg. U. Brnr,rÈnn, Documents inédits pour seruir à l'histoire eccléiastique de la Belgique, dl I, Maredsous, 1894, p. ro3.
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op de Regel, had gewijzigd, die ons het duidelijkst doet tnzien hoezeer
de l(artuizers hun gewoonten als bindend moesten beschouwen. In zljn
beroemde brief aan de I{artutzers van Mont-Dieu omschrijft hij de verplichting die het voorbeeld det vooÍgangers voor de opvolgers meebrengt.
De opvolgers, zegthij, hebben het recht ntet (necfaserit)iets te wijzigen aan
wat hun voorgangeÍs aang ande het kloosterleven, dat zij na hen zouden
ktezen,hebben beslist (statatum), noch iets te veranderen aafi wat dezen als
na te volgen hebben onderhouden en zodoende tot gewoonte hebben gemaakt (in consuetadinem
missum)(r). Elders nog zegt hij dat de stichters een
(t) ,,... cogitate... et qui post \ros futuri sunt, quos in sancto proposito imitatores estis habituri. Ex vobis enim, ex uestro exemplo fcfr het exenp/o monstrauit, dat de
oudste Kartuizerkroniek van Guigo zegt, uitg. A. \il7rr-nanr, art. cit.,p. rz6l, ex auctoritate aestra in regione hac pendere habet omnis posteritas ordinis huius sancti. Vos in
eo patres, vos in eo institatores) crrm debita imitationis ÍeveÍentia appellzbimini a successoribus vestris. puicqaid a uobis statutam, qaicqaid uobis. tenentibus et seruantibus in
consuetudinemfaerit missum, absque omni retractatione a posteris uestris, tenendum erit et
seruandum,necfas erit ab aliqao immatari. Sic enim de vobis erit apud eos, sicut de incommutabilibus legibus summae et eternae veritatis est apud nos, quas scrutari omnibus
expedit et scire. non autem licet alicui diudicare" (\X/rr-r,nn veN SarNr-Tsrnnny, Epistola
ad fratres de Monte Dei, uitg. M. M. DAvv, Parijs, r9j4, n. 14, p. 7r-76). Deze tekst
schetst duidelif k de verplichtingen door de gewoonte meegebracht in de kloosterwetgeving. Hij wordt echter onmiddeliijk gevolgd door een andere, welke bij het eerste
ztcht de kracht van deze stelregel schijnt te verminderen. Willem van Saint-Thierry
geeft hierin een bescheiden vingerwijzing
aan de Kartuizeïs vàrr Mont-Dieu : heel
voorzichtig laat hij horen dat een aanpassing van de levenswijze, welke zij van de
Grande-Chartreuse hebben overgenomer\, aan het lichtere klimaat der Ardennen, zou
kunnen in overweging genomen worden. Maar deze opvatting steunde op de verkeerde
overtuiging dat de eerste generatie der bewoners van Mont-Dieu, tot dewelke hrj zich
wendde, zich tevens als de stichters mochten beschouwen van het propositan dat zIj
volgden, en dienvolgens nog veranderingen aan deze levenswijze konden aanbrengen.
Dit nu was niet de mening van Guigo, toen hij Mont-Dieu door zijn kloostedingen liet
bewonen. Als opdracht had hlj aan dezen gegeven : het naleven der gewoonten van
de Grande-Chartreuse nostro proposito aedif.candoet conseruando(zie de brief van Guigo
aan aartsbisschop Rainald, bij C. Ls Cournurx, op. cit., p. 4o5). De Kartuizers van
Mont-Dieu konden zichbljgevolg zelf niet als patres en institutores aanzien, maa;rslechts
als opvolgeÍs van de patres der Grande-Chartreu
Ziehier dan het vervolg van de
daareven aangehaalde tekst van $Tillem van Saint-ThierÍy, wa rin deze zich over de
juridische toestand van Mont-Dieu blijkt te vergissen : ,,Et si quid adhuc aliter sapere
oportuerit, et hoc Deus revelabit. Salva enim per omnia Carthusiae sanctitatis debita
et cum omni laude predicanda ÍeveÍentia, multa in alpinis illis horridis et continuis
frigoribus necessaria sunt, quae frugalem sufficientiam et voluntariam paupertatem
sectantibus in his duntaxat regionibus non adeo necessaria sunt" (op. cit., p. 76). Een
historische studie over de juridische kracht van de klooster-ronsuetadineshebben wij niet
aangetroffen. Voor een algemene orientatte raadplege men A. VeN Hovr, De Consaetadine, inCommentarium louaniensein Codicen iuris Canonici, dl I, boek III, Meche\en, 1945,
p.rz vlg., het artikel Coatume,in Dict. de droit canoniqae,
dl IV, Parijs, 1949,koI.733Bnnr,iÈnr, Les coatamesmonastiques,inReuaeBén., t9o6, dl XXIII en de meeÍ
l$;U.
recente bibliographie aangegeven door K. Har.r.rNGER, Gorry-Klury im Hocltnittelaber,
in Stadia Anselmiana, dl XX-XXIV,
Rome, r9jo, p. 86q vlg. Ctr p. 4z n. z, tekst z.
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arme levenswljze en een voorbeeld van heilige eenvoud, bij erfre cht (iure
hereditario), aan hun opvolgers hebben nagelaten en dat deze bijgevolg
verkeerd handelen, wanneer ze deze erfenis weigeren te aanvaarden (r).
Aan dit karakter van \Tetboek hebben Guigo's Consuetudines
de vorm
te danken waarin men ze thans kan lezen. Om redenen van pr^ktische
aard wetd de tekst eÍvan in LXXX capitala ingedeeld en werd elk capitulum
met een titel vootzien err, evenals de proloog, in nummers onderverdeeld.
Zo verkreeg de bdef, uiterlijk ten minste, de strenge vorm van een statutenboek. Onvermijdetijk moest deze nieuwe indeling, de orde, door de
schrijver aangebncht, herhaalde malen geweld aandoen. Soms werd,
zonder reden, wat samenhoorde gescheiden,als b.v. cap. XL en cap. XLI.
Ook de titels zijn soms, - en we laten hier dan nog tientallen item's
buiten beschouwing,
nogal ongelukkig uitgevallen (t). Anderzijds
is de onderverdeling in nummets ook tamelijk willekeurig geschied (3).
Intussen is de tekst met de indeling, zoals we hem thans lezen, zeet
oud. Hij klimt zeker tot r ztg en ongetwijfeld nog hoger op. In dit veÍband heeft een bepaling van het gener:'al Kapittel van r 2t 9 grote betekenis.
Dit kapittel, dat de reorganisatie van de Orde op zích genomen hacl, legt
aan ieder huis het bezit op van een exemplaar der Consuetadines
van Guigo;
aan dit exemplaat mag geen enkele verandering worden toegebracht;
de plaatsen die gecancelleerd werden, moeten worden hersteld en ieder
schrikkeljaar moet dezetekst aand,egemeenschapworden voorgelezen (4).

(r) ,,Dimissam enim nobis a patribus iure hereditario formam paupertatis et
sanctaesimplicitatis speciem, veÍum decorem domus Dei, alienantes a nobis ..." (op. cit.,
n. 64, p. r r r). Wii stellen vast dat door aan dimissan zijn juridische betekenis toe te
kennen van ,,bij testament nalaten", welke bij iure bereditario past, afgeweken wordt
van de anderszins keurige vertaling di. J. M. DncnÁNET van deze zin geeft in ztjn
merkwaardige studie : Gail/aane de Saint-Thiem1. L'homme et son atore, Brugge, 1942,
P. r+7. In dit verband menen wij niet dat Willems schrijven door de KartuizeÍs met
begeestering ontvangen is geworden (op. cit., p. r r9). Het wil ons voorkomen dat !íillem
op enkele plaatsen het standpunt van de Kartuizers niet voldoende heeft begrepen of
niet heeft kunnen waarderen.
(z) De titel De menstlrduini et casei van cap. XXXIV
behandelt tevens het brood;
de titel De ornamentisvan cap. XL, dekt er op veÍÍe na niet de inhoud vaÍr, en cap. XLI
bevat eveneens veel meer dan zljn titel aanduidt. Het ware gemakkelijk deze lijst te
verlengen; vooÍ onze studie heeft dit echter geen belang.
(3) Weer mogen een p^ r voorbeelden, uit meerdere, volstaan. Cap. XV, scheidt
o.m. in nrs 4 en 6 één enkele beschouwing, door qaodidcirco besloten ; c^p. XLI, bevat
in nr 4, én het einde van een cbarta/a,wa rvan de rest in nrs r, z en 3 te vinden is, én
een lange uiteenzetting welke bij het slot van deze oorkonde aansluit. Verschillende van
deze verschuivingen kunnen door het praktische doel der aldus versneden Consaetwdines
begrepen worden.
(4) Statuta antiqua, dl II, cap. VIII, ed. cit., p. rg3 : ,,Et quamvis ín Consaetudines
Domni Guigonis, quantum ad observationem quaedam mutata sint, statuit tamen idem
capitulum, quod eaedem Consaetadinerin singulis domibus nostri Ordinis ex integro
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Volgens dit kapittelstatuut moet dus elke l(artuis, vanaf rzJ), een handschrift van de C)onsuetudinesbezitten,
dat een textus receptasbiedt: ex integro,
quantam ad litteram sine mutationealiqaa. Aan de feitelijke toepassing van
dit statuut kan moeilijk getwijfeld worden : de tekst moest geregeld in
het openbaar gelezenv-otden. Daaraan dient toegevoegd dat de l(arturzeF
orde op het Punt vafl handschriftenemendatie zeer nauwlettend was,
wat dan ook met teden laatveronderstellen dat ieder van dezehandschriften wel de authentieke, door het genenal I{apittel van rztg aanvaarde
tekst za| weergegeven hebben. Voor de tekstkritiek is hiermede een vasr
punt verworven : men staat vooÍ een typisch geval .vaÍ:reen officieel
gewotderr, ,,versteende" tekst, die men in praktisch alle handschrtften za\
terugvinden. Het is immers niet waarschijnlijk dat buiten de Kartuizersmiddens nog spoÍen van een oudere vertakking van vrije afschriften zal
te vinden zIjn. Het eerste generaalli. aprttel, in rr4z gehouden, had reeds
verbod gegeven de tekst der gebruiken aan wie ook te overhandigen (r).
Het is tevens op deze tekst dat alle vroegeÍe uitgaven terugg ^n (r).
quantum ad litteram sine mutatione aliqua habeantur, et si quae sunt in his cancellata
ÍestauÍantuÍ, et in anno bissextili in conventu legantur; ut videamus quantum lapsum
fecimus a conveÍsatione Patrum antiquorum".
(r) PL., CLIII, kol. rrz6, en supra, voetnoot z vaÍ p. rt.
(z) Een rvoord over de uitgaven der Consuetudineskan zljn nut hebben.
I. De eeÍste uitgave verscheen te Basel in r 5rc. ZIj droeg als titel :
Statuta ordinis cartasi
ensis a domino Guigone
priore cartusie edita
Zlj maakte deel uit van de volledige uitgave der verschillende statuten van de
oÍde, welke ,,^tte et industria magistri Johannis Amorbachii ac collegarum suoÍum",
zoals het colophon het zegt, uitgegeven werd door de Kartuis van Johannesberg te
Freiburg in Breisgau.
Na de titelbladz|de, A rro, komt, A r'o, een Modas /egendi slatula; fo [ 2ro s1v71
de gravure overgedrukt met de tweemaal drie prentjes ter illustratie van de Origo
Ordinis Cartasiensis; fo A z'o verschijnt een De orgine ordinis Cartusiensis breuis annotatio,
met het Anastasisverhaal en een zeer verkoÍte en, wat Guigo betreft, lichtjes gewijzigde
versie van de kroniek der oudste Kartutzer.s. Ziehier het slot ervan : ,,Post cuius [d.i.
Johannis Tusci] obitum f in prioratu surÍogatur domnus Guigo / litteris secularibus
et divinis admodum eruditus. Hic Cartusiensis propositi institutionem et scripto
digessit et exemplo monstÍavit : toto tempoÍe vite sue viuens iuxta sequentium statutoflrm formam et regulam". Fo A 3ro beginnen dan Guigo's zgn. Slatata.
De Statata antiqua (rr19), de Statata noua (1368) en de Tertia compilatio (tio9),
welke daarna in de verzameling volgen, worden op hun beurt voorafgegaan door de
voortzetting van hetDe origine..., d-it weerom als inleiding op elk der Statata-reeksen.
De eerste voortzetting loopt tot prior Rifferius, de tweede tot prior Guillelmus Rainaldi,
de derde tot prior Franciscus de Puteo. De eerste vooïtzetting begint a.v. i,,Domino
Guigoni quinto priori cartusie qui premissas cartusiensis ordinis consuetudines seu
statuta succincte in formam redigit: successit..." Hierop volgt dan een Repertoriam
statutoram Ordinis cartusiensisper ordinem alphabeti. In het exemplaar van het Theologicum
S.I. te Leuven opent dit deel deverzameling; in het exemplaar der Kon. Bibliotheek te
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Het weze ons toegelaten dit eerste deel van onze uiteenzetting met
een wens te besluiten. Getrouw aafi eeÍtvetheven ttaditie van wetenschappelijke arbeid, welke op Guigo zelf terlrgg^ t (cap. XXVru, 2, J en 4),
hebben hoge instanties in de Orde een kritische uitgave van de Consuetudinerin het vooruitzicht gesteld (r). Deze uitgave kan op een tweevoudige wrjze geschieden. Ten eerste kan de tekst, zorgvuldig op de
Brussel, fonds van Hulthem, komt het vóór de priuilegia. Benevens dergelijke exemplaren
met verschillende rangschikking, vindt men ook onvolledige exemplaren, of andere die
slechts één of ander deel bevatten, zo o.m. in de bibliotheek van de Grande-Chartreuse,
thans nog in de Certosa di Farneta. Het colophon bevindt zich op het einde van de
Priuilegia. Het spreekt over de uitgave als over één geheel : ,,Finiunt statuta et privilegia
ordinis cartusiensis feliciter. . . "
II. De tweede uitgave verscheen, in uitvoering der oodracht van het generaal
Kapittel van 1686, als eerste deel van een ganse reeks. Ze droeg als titel : Annales
Ordinis Cartusiensis in tribus ïomis distribati. Tonas primus, complectensea qaae ad institutionem, disciplinam et obseraantias Ordinis spectant, La Coterie,
Á87. Ze had als auteur
prior Inn. Le MessoN. Migne nam deze uitgave rn zrjn Patrologia latina (CLIII, kol.
63t-758) over. Deze herdruk is handig en gemakkelijk bereikbaar. Merken we nochtans
op dat er storende drukfouten in de tekst zijn geslopen. Van cap. IV werd daarenboven,
inMigne's tweededruk van r88o, nummeÍ 8 vergeten (IV, 8 : ,,Sabbatum sequens
missa caret"). Tevens moet in cap. XXIX,
3, kol. 699-7oo van deze uitgave, na de
elfde lijn, eindigend met ,,quo regularis", ingeschoven worden deze vergeten lijn :
,,hora et duae de S. Mariavaleant explicari. Spatium vero quod sextaenonaeque interest,
nunc brevius, Ílunc", v/aarop dan de twaalfde lijn volgt : ,,longius, quieti deputatur
aestate."
Dit deel bleef het enige dat verscheen : :reua de causa ignoramus" zegt Dom
A. Bousarx, de inleider van de herdruk van I. Ln À4essoN's Disciplina Ordinis Carlusiensis tribas libris distribata, Montreuil, 1894, p. V. Men zaI met vruchtlezen wat A. WilMÀRr (op. cit., p. 8o, n. ro) hierover schrijft. De vervolg-delen, welke reeds nagenoeg
klaarwaren, konden destijds, klaarblijkelijk om innerlijke ordesaangelegenheclen,niet
verschijnen. Daarom ook werd ín ryo3 een nieurve schikking getroffen.
III. In r7o3 wetd over de uitgave van 1687 een nieuwe titelpagina gedrukt. Zrj
droeg als opschrift : Disciplina Ordinis Cartusiensis in tres libros distribata, Parijs, r7o3.
Tevens werden enkele bladzijden, welke met enige correcties herdrukt 'waren, tussen
de vellen van de bestaande uitgave geschoven (zie D. C. Bounarx, op. cit., p. V-VI).
Dit geschiedde nochtans niet in alle exemplaren. Het is deze uitgave welke in fi94
te Montreuil werd herdrukt.
Nauwkeurige inlichtingen over de verschillende uitgaven van de wetgeving der
Kartuizers kan men a ntreffen bij H. Er.rn, Les éditions des Statuts del'Ordre des Chartreax,
Lausanne, r94t. Met gÍote zorg heeft de auteur talrijke bibliographische en bibliophilische gegevens verzameld over elk van de hem bekende uitgaven. De bladzijden,
die hij in dit verband aan interne Ordesaangelegenheden heeft gewijd, zijn van mindere
kwaliteit. Blljkbaar is hij minder bekend met het monastieke recht en het kloostedeven
evenals met de ontwikkeling van enkele disputen, die in het begin van de XVIe en op
de wende van de XVIIe en XVIIe eeu\il'in de Orde enige beroering brachten. Voor
sommige Kartuizets is hij streng, voor enkelen zelfs onrechtvaardig.
(r) Dat de uitgave van I. Le Masson ,,fausséepar l'esprit de parti" zorr zljn, zoals
A. Wilmart het uitdrukte, wljzen we met A. Sronr.nN, De oudedagordeuan de Karlaiqers,
in Horae monasticae,dl II, Tielt, 1947, p. r47, Ír. r, zeer beslist van de hand.
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handschriften heníen, gepubliceetd worden in de ,,versteende" vorm die
hij, eenmaal vretboek geworden, heeft aafigeflomen en dan o.m. de verdeling in Capitula met titali en nummers bewaren. Voor monastiek g.bruik heeft deze wtjze van doen haar voordelen : in de latere u/etgeving
en bij de talrijke schrijvers van de Otde werden de Consuetudines
steeds
n ^r deze ondervetdelingen geciteerd en het zott, van dit standpunt uit
gezien, inderdaad storend aandoen moest deze indeling volledig uit de
uitgaven verdwijnen. Tegen een detgelijke wrjze van uitgeven is echter
in te btengen dat Guigo deze tekst ntet zó heeft geschikt, en dat zijn eigen
vetdelingen in de latete zrjn verboÍgen geworden. Een tweede wljze van
uitgeven zou dan zrjn, de tekst van Guigo te ontdoen van alles wat hij,
om praktische redenen, aan onderverdelingen efl ^afi titels heeft bijgewonnen, zodat hij in de critische uitgave, benevens de woordelijke inhoud,
ook het uitzicht zou vettonen dat hij had, toen hrj aande drie prioren werd
tet hand gesteld. Om het belang dat de latere toevoegingen vertonen voor
wie de jongere wetgeving en de geschiedenis van de Orde over het
algemeen moet bestuderen, zouden deze addita dan in het tekstkritisch
^ppata t kunnen ondergebracht worden.
Voor de keuze gesteld, kan geen wetenschapsmensaatzelende tweede
wtjze van uitgeven te verkiezen. Ze knoopt t.a. nauw aanbtj de l(artuizer
tradities y^Ít zorgzame tekstverbetering en loopt op dit punt in het spoor
van Guigo, die niet aarzeldede liturgische boeken der Grande-Chartteuse
te vereenvoudigen en Hiëtonymus' correspondentie van meetdere spuria
te ontdoen. h{ocht echter dezewetenschappelijke wljze van uitgeven niet
tevens aan de behoeften van het monastiek gebruik voldoen, dan kan
daar ongetwilfeld in voorzien worden door tevens een critische uitgave
van de tekst, in het tweede stadium van zljn ontwikkeling, te bezorgen.
Beide uitgaven kunnen met één enkele inspanning samen verwezenlijkt worden.

il. DE GRONDGEDACHTEN VAN
DE ,,CONSUETUDINES'' EN HUN VERWEZENLIJKING
De Consuetadines
der l(artuizets hebben, wat de essentiële principes
van het religieuze leven betreft, veel met andere klooster-opvattingen
gemeens. Ztj hebben echter ook hun eigen kenmerken.
Voor Guigo zljn, zoals vooÍ elke kloosterling, de verheedijking van
en de liefde tot God de grondslag van het veÍstorven leven dat hij leidt
en ter navoiging beschrijft. Is zijn levenswijze hard, het is om God dat
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de Kartu rzer er de strengheid v^n ^ Íwaatdt en het is om Hem dat hij
alles doorstaat (t). Hij betuigt en sterkt tevens zijn liefde tot God door
het celebreren van het officie, door studie, gebed, oveÍweging, beschouwing en berouw over de eigen tekortkomingen (z). Hij is er vast van
overtuigd dat hij, zonder de wereld te vluchten, geen enkele van deze
oefeningen tot de volmaaktheid kan opvoeren (3).
In al dezeopvattingen stemt hij met gelijk welke andere kloosterling
overeen. Het is slechts wanneer hij dit gemeengoed van alle monachisme
concreet verw.ezenlijkt, dat het onderscheid tot uiting komt. Dit verschil
is vooral merkbaar rn de manier w^ rop hij het armoede- en het eenza mheidsideaal naleeft. Zonder ook m at in het minst de essentiëlebedoelingen van het religieuze leven det eersteI(artuizers over het hoofd te zien (4),
willen wij ons hiet beperken tot de studie van de oplossing r,velkeGuigo
aan dtt probleem heeft gegeven, en waardoor hij op zeer typische wtjze
het l(artuizer-kloosterleven heeft georganiseerd. Achtereenvolgens zullen
we handelen over de ideologische gtondslag van de Consaetudines
en over
de practische uitwerking ervan.
A. - Dn ronor,ocrscHE GRoNDSLAG
vAN oE ,,CoNSUETuDrNpg".
De Conswetudines
streven er fl ar het kloosterleven op een dubbele grondgedachte te verv/ezenlijken, ni. die van de uita solitaria en die van de
volledige armoede. Hierbij sloten zij nauw ^ n bij sommige geestesstromingen van de XIe eeuw. Zoa\s bekend, hadden de grote hervormers
van Cluny en van sommige Lothadngische adbijen o.a. voor doel gÍoeperingen of ordiner van kloostets tot stand te brengen door bepaalde Consuetudinerof gemeenzamegewoonten op te leggen of... op te dringen (y).
Zíj hielden vast aan de Benediktijnerregel en a n de klassieke domein(t) ,,... ^mor

Dei,

pÍopter

quem

ferct et

fr,eri omnia

debent...",

Cons.,

LXXXIX, 3.
(t) ,,... suavitates psalmodiarum, stuclia lectionum, fervores orationum, subtilitates meditationum, excessus contemplationum, baptismata lacrymaÍum...", Czns.,
LXXX, rr.
(3) ,,... saeculo abrenuntiantes ..." , zegt de Oratio super caca//am, Cons.,
XXIV; ,,... à carnalibus desideriis abstractum...", zegt de Oratio supernouitium, Cons.,
XXV, t.Yanzf zljnprofessie zal de monnik ,,... se ab omnibus quae mundi sunt
intelligit alienum...",
z. De Grancle-Chaftreuse zal slechts dan in
Cons., XXV,
stand blijven wanneer ,,. .. mundi contemptus et Dei amor. . . profectum in dies accipiat".
(a) Ten bewijze hiervan : Zr M. Bulteel bestudeert onder onze leiding de invloed
van de Kartutzer.s op de evolutie van de meditatie.
(5) Over de Ordo Claniacensis...enz. cfr En. AuaNN en Auc. flruAS, L'Eglise
au pouuoir des laïques (L'histoire de l'Eglise,vttg. A. Fliche et V. Martin, dl VII), Parijs,
rg4o, p. jzo-j$;
F-. SÁcruR, Die Clania<enserin ihrer kirchl. and allgemein-gescbichtl.
IVirksankeit bis qur Mitte des XI. Jht, z dln, Halle, r89z-94 ; Guv DB Varous, Le
monachismeclunisiendes originesau XVe siècle,3 dln, Ligugé, ry5vlg.
en K. Halr,rNcrn,
op. cit.
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uitbating van de oude abdijen. Onder invloed \ran de Zurd-ltaliaanse
eremieten-beweging, - welke niet zonder verband met Byzantijnse en
Basiliaansemonniken was ontstaan (r), - kwam er echter, ook benoorden
de Alpen, een andere opvattin g na r voren : de traditionele zíenswljze,
zelfs die van de Cluniacensers, wetd openlijk bekampt; men beweerde
de \Toestijnvaders na te volgen en men eiste de terugkeer fi^zr het beleven
van de echte eenza mheid en van de echte armoede (z). Men verwierp
dienvolgens de bezittingen mzre /aicoram, t.t.z. van cijnsen en tienden,
van feodale rechten, van serui, enz.) en men stelde a1sideaal voorop te
leven alleen met wat men zeÊ door arbeid r,'erdienen kon. Anderzijds,
werd de eeflz^amheids-gedachteop de meest verscheidene wtjzen verwezenlijkt : men ttof niet enkel etemieten aaÍt die alleen leefden of met
tweeën of drieën samenwoonden, ma r tevens eremieten-groeperingen
waarva;Ít de l(artuis één det menigvuldige vertakkingen zou worden.
De eenzaamheids-en de armoede-gedachte vormen de twee grondprincipes u/aarop Guigo ztjn Consaetwdines
heeft opgebouwd. Dat hii
hier van zljn tijdgenoten en zelfs van een langdurige traditie afhangt
za| nog duidelijker blijken bij een nader onderzoek van zijn uitspraken.
r) Guigo's
theologie
van de eenzà^mheid.
Guigo was een vurig en overtuigd voorstaander van de eenza mheid.
Hij heeft over haar een paat bladztjden geschreven, waarin hij opvallend
afwijkt van zljn gebruikelijke kalme toon en in haast geestdriftige bewootdingen de vrucht van zijn rijpe ervating en van zijn lange beschouwingen aan de lezet ftacht mede te delen.
rn zijn Consuetudineswacht hij tot het nawoord (.rp. LXXX) om
zlin Commendatiouitae solitariae uit te spreken. Zljn bewijsvoering, die
hij voor Kartarzers bijna overbodig acht (3), steunt louter op voorbeelden
ontleend à n de gewijde geschiedenis. Alle gebeurtenissen van belang
die verhaald worden in het Oude en vooral in het Nieuwe Testament,
zijn voorgevallen verre van de rumoerige menigte. De hoogste en meest
verborgen geheimen heeft God aan zljn dienaten verkond tgd cum soli
essent.En deze dienaten zelf hebben haast attijd de remmende omgang

(t) Cfr C. Konor.nvsKlJ, art. Basiliens italo-grecs, in Dict. d'ltistoire et de géographie
ecc/és.,dl VI, Parijs, t932, kol rr83 vlg.
(z) Cfu CH. DsnerNE, art. Cltanoines,in Dict. d'histoire et degéographieecclás.,dl XII,
P a r i j s , 1 9 j r , k o l . 3 7j - 3 7 6 .
(3) ,,D. commendatione autem hujus vrtae, solitariae scilicet, pene tacuimus, a
multis sanctis et sapientibus et tàntae auLctorit^tis, ut eoÍum vestigia non simus calcare
digni, copiose commendatam scientes, et vobis quod aeque aut melius nostis ostendere
superfluum judicantes" (Cons., LXXX,3, PL., CL[I, kol. 7jr-7t6).
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met anderen vetmeden en zich in de deugddoende eefizaamheid teÍuggetrokken, telkens zlj iets intenser wilden overwegen, of ongestoordér
.v/ensten te
bidden, of door verheffing der ziel van het tijdefitke wilden
ontheven worden. Isaak ging fiaar het veld, alléén, om te mediteren.
ogenblik in afzondeting doorgebracht, heeft aan
Jacob meer zegen
P:"
brjgebracht dan een gans leven gezelschap (t).Mozês, Elias, E[Jeus
(!;4,,6)-."Jeremias (ibid.,7-B,cfr cons.,xIV, y) getuigen op hun beurtdat
God zich slechts in de eenz^amheid openbaart. jan de Dóper vlucht het
gewoel van de mensen : het is gevaadijk;hrj zoekt de verlairnwoestijnen
'.
zlin veilig.- Hij kent noch gevaÍen noch dood zolang hij aÍleen
9p .dte
rn zljn eremamverblijft. De grootste genade van ztjn leven, nl. Christus
te hebbel mogen dopen en voor de waarheid te hebben mogen Jijden en
sterven, heeft hij in de eenzaamheidverdiend (ibid.,
Christus zelf, die
'v/ou geven (z), liet 9).
dogt
zrin
voorbeeld
raad
op de vooravond van
9n9
Z!i+ lijden Zíin apostelen achtet om alleen op ..n t.rg te g an bidden
ro). Alle \ff/oestijnvadersop hun beut leren ons dát nieis de psalm(ibx^d.,
lofzang zoeter en het gebed vuriger rnaakt, niets de lezing en de studie
meeÍ aanwakkert, noch de diepste overwegingen, de hoogstè beschouwingen en de tranen van inkeer meer bevordert dan de eenzaamheid... (l).
Zoa\s meri ziet, is de theologische bewijsvoering van Guigo .èht
middeleeuws : ze betust grotendeels op Bijbels literalisÁe en ze tràft door
de christelijke eenvoud w^arvafl ze een kenmerkend getuigenis is. Ze
bracht echtet weinig nieuws. Zoa\s Guigo zelf verklaarde, giÀg ze op een
reeds lange traditie terug. Enkele jaren vroegerwas zà dóot Pttrus
Damiani (+) .t Rodolf, vierde prior van de Camaldulensers(l), r^ vele
anderen, weer in het volle licht gesteld geworden. Guigo kende hun
wetken en, zoals blijkt uit talrijke gelijklopende teksten, heeft hij hun

(r) Cons., LXXX,
j 1,,... plus assecutusuno momento solus quam toto vitae
tempoÍe comitatus".
(z) ,,Ut suo ... nobis consuleret exemplo". Dit voorbeeld heeft bij de ^an-vang
g-eïnspireerd en het bleef de verbeelding van de Kartuizers treffen, dat Christus
t
alleen, z) op een berg ging bidden... zoals zij verplicht waren te doen. Opzettelljkzeg't
Guigo in zljn lofrede i ))... ut ... nobis", t.t.z. de Kartuizers.
(3) Cons., LXXX,
r r : ,,Jam vos ipsi, sancti ac venetàbiles patres, Paulus, Antonius, Hilarion, Benedictus et caeteri... quantum in solitudine mente profecerint, per
vos considerate..."
(4) Pnrnus DalaraN4 Opasc. XII : Apologeticant de contempta saeculi ad Albiqonen
eremitarztet Petrum monachunt(PL., CXLV, kol. z 5t-z9z); Opasc. XIV : De ordine eremitaram... (ibid., kol. 327-j36); Opasc. XV : De saae congregationisinstiÍutis (ibid., kol.
335-364).
(5) Rooorp vaardisde c. ro8o-8 5 de Constitutionesvan zljn Orde uit. Cfr J. B.
Mrrtensr,Lr en À. CosreDoNr, Anna/es Cana/dulenses,dI III, kol. 5rz vlg.

zB

tamelijk veel
zrin
lrt
-matenaal ontleend. Zijn uiteenzetting is echter
meeÍ ,,lapidair", ook dieper en meer ontroerend (r).
Benevens.,deze.
theologische gronden, die wellicht vooral godgeleerden en monniken konden bevr.eáigen, voerde Guigo ook de" Ueïi12..,
aan welke vroeger door de sapientes,de heidense pÈ'ilosofen, waren',riteengezeten die, rechtstreekstot de gewone mens gáricht, eveneenstrachtten a^n te tonen dat het volmaakt geluk alleen in áe aita solitaria en door
onthechting kan worden beteikt. Hil ,rat dezeredenen kot samen in de
prachtige btief die Dom \flilmatt, onder de titel : L'appel à la uie cartusielye,..heeftgepubliceerd en die, ondanks zijn beperktá t-rr"rrg, als een
volledig
.tractaat De aita beata kan worden beschouwd. Geen giok, zegt
Guigo, is er te vinden voor wie in het openbare leven streeft naar de
hoogste eteposten. Slechts wie et de voork evr aafl geeft als eenvoudig
mens in de afzondering te gaan leven; slechts wie ei van houdt in ruí
de levenswijsheid te..vèrgaré.r en te smaken, slechts wie vedangt in de
eenzaamheid te verblijven en te zwij
lukkig heten.. . En heel dez. -..tr.i
bij het einde van zljn redenering, Íï
opvatting die, in zljn ogen, toch c
behouden (r).

(r) Cfr b. v. Gurco,
Consaeludines, LXXX,
9 :
,,Joannes quoque Baptista,
... quid solitudo securitatis
quidve utilitatis affert evidenter ostendit, qui nec
divinis
oraculis quibus
praedictum fuerit quod ab
uteÍo Spiritu Sancto repletus, in spiritu et virtute
Eliae Christum foret Domlnum PÍaeventufus, nec
mirabili nativitate, nec paÍentum sanctitate securus,
frequentiam hominum fugiens tanquam periculosam, deserta solitudinis
tanquam tuta deligit, tan-

Pnrnus DAvrrÁNr,De institutis O. E.,PL., CXLV,
kol. 338:
,,Baptista quoque Joannes, huius professionis
assertoÍ non mediocriter
extitit, qui sine humano
victu in desertovivere non
humano virtute decrevit',.

Roooln,
Constitationes, I,
cap. IV, op. cit., kol. 5r y:
,,Johannes Baptista praepotens m2Ítyr eremique
cultor, solitariae vitae in
Novo Testamento adminnda posuit fundamenta.
Ipse est enim qui sub teneris annis cives fugit, desertum petiir et solitarie vivens, silvestres cibos, camelorum
pilos, cultum
agrestem paternis opibus
mundique
deliciis praeferre curavit. His quippe
moribus Domino pÍae ceteris meruit commen dati."

diu pericula mortemque nesciens
.quandiu eremum solus incoluit, ubi quid virtutis
luc-ratus
monstravit.
.quidve sit meriti Christi bàptismus et pro justitia moÍs suscepta
^ChrirtoTalis enim factus est in solitudine, ut dignur .rr.i lavantem omnia
solus
lavate, et
declinare". Op cle verwante Sermoin
_PÍoveritate nec cafceÍem nec -&t.natiuitatl lohannesBaptistue van Abaelard komen wij in een ,.rd.t verband terug.
(z) Zie Reuued'ascétique
et de mltstiqae,r9fi, ál XtV, p. 337_348,
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Met discreet op de heidense philosofen, de sapientesvan Cons., cap.
LXXX, 3, beroep te doen, bleef Guigo ook de traditie getrouv/. Immers
de wereldvlucht, die vanaf het midden van de XIe eeuw aanhet religieuze
leven van het \Testen een nieuwe bezieling zou geven, had benevens een
theologische ook een philosophische, een heidense inspiratiebron. Na
andere specialisten heeft b.v. E. H. Philippe Delhaye met schranderheid
en tijke eruditie de aandacht gevestigd op het grote aantal gedachten en
beschouwingen die de Xlld-eeuwse theologen en philosofen ^ n de
heidenseklassiekenhebben ontleend (r). Zo, o.a., heeft hij kunnen vaststellen dat de christelijke moraai-theoloog, auteur van het Moralium dognta
philosophzrtlnt,met behulp v^n tr1 heidense teksten, tegen slechts 17
christelijke, zrjn systeem opbouwt (r).
Het zou verkeerd zljn te menen dat dit teruggrijp.r n^ r de klassieke
Oudheid in de XIIe eeuw tot de theologen en philosofen beperkt is gebleven. Ook de hervoÍmers van het geestelijk leven waren er toen bekommerd om hun nieuwe levensopvattingen door de auctoritates van
de Oudheid te staven. Een klaar bewiis hiervan leveren ons de ConstitutionesRodolphiprioris IV Camaldalensis,
opgesteld rond ro8o-ro8l (l).
Onder de zeer talrijke exempla welke de uita solitaria of eremiticakunnen
aanprtjzen, wordt hier, tussen de voorbeelden ontleend aan de gewijde
geschiedenis(Mozes, David, Elias, Eliseus, ... Jan de Doper, Christus)
en de \íoestijnvadets (Paulus, Antonius,... alsooi< aan St Benedictus)
en Romuald, eeÍr indrukwekkende teeks exempla philosophlrtlm bekend
gemaakt (4).
(r) Cfr o.m. L'enseignenent de la pltilosopbie norale aa XIIe siècle, tn Mediaeual
Studies, 1949, dl XL, p. 77 vlg.
(z) PH. Dnr.nAyn, [Jne adaption du ,,De fficiis" au XIII siècle. Le ,,Moralian dogna
philosophorum", jn Recbercltesde théologieancienneet nédiéuale,r.949, dl XVI, p. zz7-258;
r9jo, dl XVII, p. r-28. Een ander voorbeeld : PH. Dnr-rravn heeft onlangs (Jn dictionnaire d'éthiqae attribué à Vincent de Beaauais dans le ms. Bále B. XI, 3 bestudeerd, in de
Mélangesde sciencereligieuse,Í9tr, dl VIII, p.6s-84, waarin talrijke citaten van antieke
schrijvers over uaria van theologische en morele aard voorkomen, o.m. De contemptu
seculi; De eodemopinionesphilosophoruxt; de eodemdicta poetarilm. - Zie nog J. M. DncHÀNET, ,,Senecanlrter". Des /ettres à Lucilius à /a Lettre aux frères da Mont-Dieu, tn
MélangesJ. de Ghellinck,dI II, Gembloux, r95r, p.7j j-766.
(3) Over het ontsta^fl vàn deze Constitutiones,cfr A. Dns Mezrs, art. Camaldules
(Ordres des), tn Dict. d'histoire et de géographieecclés.,di XI, Parijs, 1949, kol. 5r3.
(+) S7. geven hier uitvoerig enkele citaten uit deze typische bewijsvoering
van Rodolf : ,,Nam ut aliena sequamur castra etiam sapientes mundi et secularesphilosophi non sunt condemnandi, remotiorem vitam sunt amplexati studio, mira diligentia
venerati, siquidem et Eleatem et Academiam aliasque villas morbo pestilentes, fulmine
terribiles, humano solatio destitutas, situ asperrimas, ad philosophandum eligebant,
ut sub formidine mortis et coÍporis afflictione positi, quanto minus curam carnis
habebant, tanto amplius sapientiae meditarenl:x arca.na; unde primus terminus philosophiae dicebatur ab eis meditatio mortis vel abdicatio voluptatis; secundus veÍo
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ït
Zoa\s reeds wetd gezegd en later zal bewezen 'worden, heeft Guigo
dezebladzijden van Rodolf gekend en aandachtig gelezen. In ziln alleszins
merkwaardige Commendatiouilae solitariae (Cons., LXXX) steunt hij echter
op louter christelijke atgumenten. Heidense vootbeelden haalt htj niet
(Cons.,LXXX, 3),
aan. Amper vermeldt hij ,t:raastde sancti,ook de sapientes
die het afgetrokken leven hebben ^àngepr,ezen. Vermoedelijk had hij
geen heidense voorbeelden azn te halen.
redenen om in ztln Consaetudines
Hij vermeed o.a. hierdoor stelling te nemen in het, voor kittelorigen, toen
heei delikate probleem van het aanwenden der heidense schrijvers (t).
STat men op dit gebied bezuiden de Alpen doen mocht, wàar de invloed
van de klassieke traditie ononderbroken had voortbestaan, kon niet altijd
zonder gevaarbenoorden de Alpen beproefd wotden. Zelfs vooÍ kioostermiddens mocht Rodolf heidense philosofen laten optreden. Guigo moest,
voorzichtigheidshalve, vermijden dit al te opvallend te doen.
Nochtans, zoals ook teeds werd gezegd, was Guigo voor de louter
wijsgerige menseiijke beschouwingen van Rodolf niet ongevoelig gebleven. Ze\fs schijnt hij een diepe indruk er van te hebben ondet ga^n,
w^arrafl we de weerklank in de niet theologische argumenten van ziln
bovenvermelde brief terugvinden. Trouwens, hij gaf een nieuw bewijs
van zljn stille gehechtheid aan de klassieke schrijvers door de gtote bewondering welke hij koesterde voor St Hieronymus die, meer dan de
andere Latijnse l(etkvaders, voor de menselijke waatden van de oude
cultuur zljn waardering had betuigd.
assiduitas patientiae vel virtutis consummatio. Ii adeo contemnabant illecebras, calcabant opes, fugiebant seculum, ut quidam eorum pondus auri in puteum proiciebat
dicens : Ite pessum, divitiae, melius est enirn ut vos meÍgam, quam a vobis merg r.
Nam pecuniam et sapientiam simul possidere difficile fore discebant. Unde quidam
ipsorunr legitur sibi effodisse oculos, ne per ipsos conspiceret quod animus affectaret.
O infelix presentium conditio monachorum... minus enim pÍo aeteÍna mercede fervemus quam ilii pro sola seculi honestate, mundique taedio ardescebant. Et illi quidem
nondum instructi doctrinis, non incitati exemplis, non promissionibus illecti, tàm
mirabilem ducebant vitam... Proh dolor ! Non erubescimus secularibus et infidelibus
tepidiores inveniri. Non miramur, si filii huius seculi prudentiores sunt filiis lucis in
generatione sua; sed quia ferventiores etiam sunt, valde obstupescimus, graviter dolemus... Pudeat quaeso..." - Wat betreft de exernplaphi/osophorum,moet men rekening
houden met de betekenis van het woord philosophia in de middeleeuwen. Cfr hierover
o.m. J. Dn Grrnr,LrNCK, Le mouuementtbéologiclue
au XII! siècle,Brugge, t948, p. 9j, en
aldaar vermelde bibliographie, in 't btjzonder het artikel van E. R. Cunrrus, Zar Geschichtedes lVortes Philosopltie in M. A., in RomaniscbeForschllngen, 1943, dl LVII, p.
29o-t09.
(r) Over deze middeleeuwse phase van de eeuwige strijd tussen ,,les anciens et
les modernes", zie o.m. C. PenÉ, A. BnuNnr en P. TRnunley, La renaissance
du XIIe
siècle.Les ácoles
et l'enseignement,
Parijs, 19 j3, p. r 8o vlg. Over één geval uit onze gewesten
zie J. M. Ds Snnt, Bii de latijnse gedicbten ouer den moord op den Glq. Karel den Goede,tn
Miscel/anea A. De Me1er, dl I, Leuven, r 946, p.4zj l:;.'etaanvullende verwijzingen.
7Í
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2) Guigo's
opv^tting
van de armoede.-Watover
Guigo's theologie van de eenzaamheidis gezegd, kan in zekere mate van
zijn opvatting over de armoede worden bevestigd. Guigo was er diep
van overtuigd dat een kloosterling noch volmaakt noch gelukkig kan
leven, zondet volledig te verzaken aan de aatdse goederen, eÍr indien onthechting dient te worden aanvaard door gelijk welke kloosteding, ze
scheenhem a fortiori onontbeerlijk voor de l(arturzers om hun geestelijke
eenzàamheid te waarborgen en te vrijwaren. Eenzaamheid scheidt hii
nooit van armoede. Vita pauper et solitaria brengt hij in andere geschdften,
evenals in de reeds vermelde uitnodiging tot het l(artuizedeven (r),
steeds samen. De lof, die hij de eenzaamheidtoezingt, wordt onverdeeld
ook aan de armoede toegekend. ,,Het leven in armoede en eerlzaamheid
is bij de aanvang lastig, zegt hij, naderhand wordt het lichteÍ en het heeft
zijn eindpunt in de hemel. Bij tegenslag blijft het duurzaam, bij veranderlijk getil is het getÍouw en bij wJlrraart-bescheiden.Het schenki matigheid
in het eten, eenvoud in de kleding, bescheidenheidin de taal, eerbaarheid
in de gedraging. Men kan er fl^at streven zoals n ar geen enkel ander
leven, omdat het geen begeerte naaf eer inslurt..."
Op geen andere plaats heeft Guigo zich met zo'n warme ovettuiging
oveÍ de armoede uitgedtukt. Nochtans komt hij rn ziln Consaetadines,
zoals trouwens in al ztjn andere geschriften, herhaaldelijk op de armoedegedachte terug. Vooral tn zljn A[editationesverdiept hij zich over haar
in talrijke en schetpzinnige beschouwingen. }{et zljn echter meestal koele,
ma t grondige beredeneringen, die hij maakt over de vergankelijkheid
en de ijdelheid van de aardse bezittingen, over de kommer welke ze oflvermijdelijk met zich meebrengen,over het gevaar dat ze voor het geestelif ke leven uitmaken, over de bittere nasma k die het genieten er van overlaat, enz. In de reeds benutte uitnodiging tot het l(artuizerieven drukt
hij dit veelzeggend en eenvoudig aldus uit: Velis nolis oportetut Christi
pauperis seqaaris exemplunt, si Cltristi diuitis aolaeris babere consortiam (z).
,,Of Gij het wilt of niet, indien Gif wenst de verheerlijking te kennen
dte zan de djke Christus is te beurt gevallen, dan moet Gij eerst het voorbeeld van de arme Christus vo1gen." In dit woord, dat in die tijd en later
zo herhaaldelijk zou weerklinken (3), geeft Guigo de grondslag weer van
zljn armoede-opvatting (+). Uij laat ook hter zljn min of meer philosoQ) Zie boven voetnoot 2 van p. 2g.
(r) Op. cit., p. 347.
(3) Een reeks belangrijke teksten verzamelde A. MnNs, Oorsprong en betekenisuan
de I'ederlandse Beg/nen- ef Begardenbeweging,
in Verhande/ingenuan de Kon. V/. Academie...
uan Be/gië, K/. der Letteren, IX, 7, Brussel, Í947, p. 7o, n. 16.
Potestis bibere calicem qaem egl bibiturus sum,:ubi significavit
Q) Cfu,,Respondit:
quod ad promissa convivia patriatcharum et ad nectar celestium poculorum, peÍ teÍrenarum calicis amaritudinem perveniretur." A. Wrluanr,
L'appel à la uie cartusienne
suiuant Gaigue l'Ancien, op. cil., p. j47.
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phische beschouwingenbij een vootbeeld uit de gewijde geschiedenis
aansluiten.
of uit het monaOp andetevoorbeeldenuit de Bijbel, uit de sapientes
chisme wijst Guigo niet uitdrukkelijk. Nochtans ook voor dit gtondprincipe van zljn Consuetudiner
sluit hij eng bij de traditie aan.De armoedegedachtevindt men reeds sterk ontwikkeld in de Boeken det S7ijsheid
uit het Oude Testament.Ze wetd door het Christendomverheetlijkt en
door sommigeheidensewijsgeïen evenzeeÍals de uita solitariaaangeprezefi.
van talloze
Ze lug eindelijk aaÍt de oorsprong van het IYeltuerneinen
kloostedingen en wetd door alle kloosterregelsals essentieelbestanddeel
van het monachismebeschouwd.Iedet kloosteding moet alle persoonlijk
'of
kloosteÍgemeenten niet heeft belet
bezit verzaken, 'wat de abdijen
grote collectieve rijkdommen te verzamelen. \7e hebben gezien hoe,
vanaf de XIe eeu'w, de hervormets dit overtollige gemeenschappelijk
bezít bekamptenuit fiaumvan eenhernieuwdeopvatting van het kloosterIeven. In dezestdjd stond Guigo langs de kant van de nieuwe richting,
die hij door zljn gezaggrotelijks steundeen versterkte.Terwijl de traditie
aan sommigen leerde dat zij, om armoede te beoefenen,van bedelen
moesten leven, zoals de bedelazrsvan die dagen, hield Guigo vast aan
het principe door Hiëronymus toegepasten door Benedictusuitgedrukt :
tunc ueremonachisunt, si laboremaw///msuarulmuiuunt, sicut et Palres nostri
et Apostoli Q). Hoe hij deze armoede-opvattingheeft verwezenlijkt, zal
straks worden behandeld.
B. -

Dn

VERuTEZENLTJKTNG
vAN DE GRoNDGEDAcHTEN.

Het

kwam er voor Guigo bij het tot stand brengen en het opstellen van zljn
op zan, zljn tu/ee hoofdgedachten in de werkelijkheid om
Consuetudines
te zetten. Het volstaat immers niet, zelfs in een kloostergemeente, levensprincipes te pÍediken, men moet bovendien trachtefi, waar het past, ze
strikt uit te voeren. In dit artikel zal worden n gegaa;nhoe Guigo's
Consaetudinesop merkwaardige efl zeer eigenaardige wtjze het eenzaam
en aÍmoedig leven tot in de kleinste bijzondetheden organiseert, wat dan
ook aan de Kartuizerorde haar. typische kenmerken zal vetzekeren.
t) O ïga nis atre van het een zaa.mheids-ide
aal.Guigo \r/as een scherp logisch denket en een doordrijvend organisator.
Het stond vooÍ hem vast dat de uita solitaria, gezíen haat onmisbare
kracht voor het beschouwende leven, d. grondslag moest zljn waatop
de Kattuis zou worden opgetrokken (z). Al de schikkingen die hIj in zljn
(t) Regulamonacborun,càp. XLVIII.
(z) ,,Praecipuestudium et propositum nostrum est ut silentio et solitudini cellae
Yacate". Cons.,XIV, 5.
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treft om het eenza;meleven en de stilzwijgendheid te bevorConsuetudines
deren, moeten van uit deze overtuiging worden begÍepen.
Hoe streng deze voorschriften waren, kan door enkele voorbeelden
wotden vetduidelijkt. Als algemene regel wordt vooÍop gesteld dat de
monniken de hele week zouden zwijgen (Cons.,VII, z). Slechts's Zondags
is het hun gegund, na de Nonen, in het c/austram samen te komen de
utilibas locuturi, om zich eventjes over nuttige zaken betreffende hun
bezigheden te onderhouden (Cons., VII, il. Met een importunas dte blj
hun cel komt, zullen ze nooit spreken, tenzlj eventueel om hem naar de
kok te verwijzen (Cons.,XXX, r). Enkel met toelating van de prior mag
de stilzwijgendheid worden verbroken (Cons., XXX, 3). Ook mogen zij
die boeken verbeteren of inbinden, uit eerbied voor dit werk en bijzonder
om practische redenen, met elkaar praten (Cons., XXX, rr). Nog een
andere uitzondering : de kok m^g de zieken met verhaaltjes opbeuren
(Cons., XXX, 4).
Guigo wist dat in kloosters, waar eveneens de stilzwijgendheid was
opgelegd, de monniken van gedachten wisselden door middel van gebarentaal zoals doofstommen. Hii veroordeelde dit gebruik omdat het,
evenzeet als het woord, de innedijke eeflzaamheiden stilte stoort (t).
Hij hield er ^ Ít zijn voorschriften zo n^ar de geest a\s naar.de letter te doen
onderhouden. \ilflel deed hii echter, ook op dit gebied, enkele kleine toegevingen aan de minder ontwikkelde conuersi,dte door hun manier van
leven en door hun arbeid zich dikwijls genoodzazkt zagen aan anderen
iets mede te delen (z).
Het volstond echtet niet, om de eenza mheid te verwezenlijken, de
stilzwijgendheid te onderhouden. Guigo eiste dan ook dat elke inwoner
(r) Cons., XXXI,
3 : ,,Vermits wij alleen leven, kennen [: gebruiken] wij de
tekens, die in de kloosters worden aangewend, niet, of haast gene... Wij menen dat het
reeds volstaat onze tong met de fouten die het spreken medebrengt te belasten, zonder
dat wij er nog onze andere lidmaten bij zouden betrekken. \X/ij verkiezen dan ook dat,
wanneeÍ werkelijk een grote noodzakelijkheid dringt lzo éen wordt er vermeld Cons.,
XXXI, z], met één of twee of althans met weinige woorden zou worden aangeduid
wat de omstandigheid r,'ergt..."
(z) Cons., XLV, r. De conuersibelast met het landwerk kunnen natuurlijk niet
zo'n afgetrokken bestaan leiden als de eigenlijke monniken. Guigo kent hun noodwendigheden. Hij weet ook dat ze zich bljna spontaan van een reeks eenvoudige
(rusticana) tekens bedienen offi, zonder spreken, over hun werkinstrumenten, hun
bezigheden, de inboedel van hun cel (klederen, beddegoed, enz.), vÍagen en antwoorden
aan anderen mede te delen. Dit wordt hun dan ook toegestaan. Het wordt hun echter
uitdrukkelijk verboden tekens, bij andere kloosterlingen in gebruik, oveÍ te nemen,
of de hunne aan anderen door te geven. - Anderzrjds, wordt hun herhaaldelijk door
de Consaetadinesde volledige stilzwijgendheid opgelegd : ze moeten in stilte melken
(Cons., LXI, 3), aan tafel zitten (Cons., LV, r), met hun genoten, die een andere functie
te vervullen hebben, omgaan (.Cons.,LV, z), enz. Cfu bovendien Cons.,L, r-z; LV[I,
r;
LX[,
r-z; LXVI, t, enz.
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van de Kartuis zich zou inspannen om zich van de andeten af te zonderen
in zoverrc zijn verplichtingen het hem toelieten. Dit principe gold zowel
voor de conuersi,de lekebroeders, als voor de eigenlijke monniken. Zo
mochten b.v. de eerstgenoemden geen omgang zoeken met vreemden;
ze mochten evenmin als de laatstgenoemden het grondgebied van de
I(artuis vetlaten (r). Vrouwen worden er nooit toegelaten (Cons., XXI).
Maar het was vootal op de levenswtjze van de monniken dat Guigo
zljn grondregel stÍeng zou toepassen. Ieder .van hen werd verplicht
eeflzaamte leven in een cel, ,,die hij niet m^g verlaten tenzrj, om in voorziene omstandigheden (z), naar de kerk of naar het claustram te g^^n.
Opdat geen van de celbewoners verplicht zou zrjn zljn cel te vetlaten,
wordt hem in deze cel alles tet hand gesteld, wat hij zou kunnen nodig
hebben om er te verblijven..." (Cons.,XXVIII,
6). Guigo beschrijft dan
tot in de kleinste bizonderheden de inboedel van iedere monnikcel
(Cons.,XXVH,
t) (l).Voor bed had elk een vilten sffozak met stro, eeÍr
hoofdkussen en, voor dekens, ongelooide schapenvachtenin hulsels van
ruwe stof. Voor zijn kleding beschikte hij over twee cilicia (- kledings(r) Met uitzondering van enkele conaersidie, gezien het tekort aan weilznd, met
de kudde buiten de grenzen van het domein moeten overwintercn (Cons.,L, 2; LXII, r;
LXXVD, en van de meester der herders die de opbrengst van zlin kudden moet gaan
verkopen en inkopen moet doen (Cons., L, I). - Benevens de conuersihad de Kartuis
een huurknecht aan wie alle werkzaamheden die buiten het grondgebied moesten gebeuren, werden opgedragen : hij bracht het graan naar de molen, de brooddeeg naar de
gemene oven; hij deed de aankoop van wijn, enz. (Conr., L, z). De huurknecht werd
enkel maar in dienst genomen om te vermijden dat de conuersizelf zouden verplicht
zljn naar de dorpen van de omtrek te gaafl,,,euod periculosum est" (Cons.,L, z). Cfr
Regula sancti Benedicti,LXVI, r t. - Om dezelfde reden verbood Guigo ook het bedelen.
(z) Opgesomd in Cons., XXIX.
(3) Cons.,XXWII
: de utensilibuscellae: ,, r. Accipit itaque incola ad lectum paleam,
filtrum, pulvinar, cotum vel coopertorium de grossissimis ovium pellibus, et panno
rustico coopertum. Ad vestitum autem, duo cilicia, duas tunicas, duas pellicias, unam
deteriorem, alteram meliorem, duasque similiter cucullas, tria parta caligarum, paria
pedulium quatuoÍ, pelles, cappam, sotulares nocturnos et diurnos, sagimen quoque ad
unguendum, lumbaria duo, cingulum, omnia canabina et grossa, et quidquid prorsus ad
lectum vestitumve pertinet, cujus grossitudinis colorisve sit non curabit... Habet etiam
acus duas, filum, forfices, pectinem, novaculam ad caput, cotem vel calculum, et corrigiam ad acuendum.
... z. Ad scribendum veÍor scriptorium, pennas, cretam, pumices duos, cornua
duo, scalpellum unum, ad radenda pergamena novaculas sive rasotia duo, punctorium,
subulam unam, plumbum, regulam, postem ad regulandum, tabulas, graphium. Quod
si frater alterius artis fuerit... habebit artis suae instrumenta convenientia.
3. Adhuc etiam libros de armario accipit duos...
t. Et quia sicut caeteras necessitatesquae ad vilitatem et humilitatem pertinent,
coquinam etiam ipsi nobis facimus, dantur et ollae duo, scultellae duae, tertr^ ad panem,
vel pro ea mantile, qv ïta grandiuscula est ad faciendas munditias, cochlearia duo,
cultellus ad panem, justa, scyphus, vas aquarium, salaria pateIla, duo ad legumina
sacculi, manutergium. Ad ignem focile, esca, lapis, ligna, securis. Ad opera vero dolabrum.
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stukken uit geitenhaar, op de huid te dragen), twee bovenklederen, twee
bontmantels, een minder goede en een betere, twee pijen, eveneens een
minder goede en een betere, drie paar caligaeof broeken, vier p^ t kousen (r), dierenvachten, een kap, schoenen, vet om het leder en de huiden
in te smeÍen, tv/ee lendendoeken, een gordel. De kledingstukken waren
grof geweven en uit kemp vervaardigd. Verder beschikte elk ook over
tv/ee naalden, een scha^r, eeÍt kam, een scheeÍmes ,,voor het hoofd" (r),
een uretsteen en een riem om het scheermesaan te zetten Voor het handwerk, had iedet schrijfgerief, nI. een schrijftafeltje met bank, pennen, krijt,
twee puimstenen om het perkament glad te schuren, twee inktpotterr, een
krabber om het perkament te effenen, twee scherpe messen of twee
scheermessen,een ptiem, een potlood, een Itntaal, een linieerplankje,
wastafeltjes,een stift en... twee boeken uit de bibliotheek. De monnik die,
bij gtote uitzondering een andere werkzaamheid (ars) uitoefende, ontving
het daarvooÍ benodigde gereedschap.Ook keukengerief is in iedere cel
aanwezig : twee kannen (o//ae),twee schotels, een derde voor het brood
of in plaats daatvan een ,,manti1e", een vierde, een grote, die moest dienen
voor de schoonmaak, twee lepels, een broodmes, een drinkkan, een houten
beker, een waterkruik, een zoutvat, borden, twee zakken voor groenten,
een handdoek. Voor het onderhoud van het haatdvuur ztjn bestemd een
houtdroger, tondel, een vuurkei, hout en een bijl. Voor het bewerken van
het hout is een houtbeitel of -schaaf voorzien, Op het einde van deze
nauwkeurige uiteenzetting, meent Guigo zich te moeten veÍontschuldigen
om al die bizonderheden die hij heeft opgesomd: ,,Iaathrj, zegt hij, die
dit leest, niets van dit alles belachelijk vinden of afkeuren. Dat hij eetst
zelf vooÍ een langere tijd in een cel kome wonen, te midden van die vele
sneeuw en die huiveringswekkende koude..." (Cons., XXVIII, l) (l).
(r) Deze ,,pedulia" dekten cle ,,tibia", tot ^ n de schoen, wàaÍva,n ze echter konden losgemaakt (cfr Gurco, Vita Hugonis, PL., CLIII, kol. 782). Hugo van Grenoble
kloeg er over dat er monniken waren die ,,tubiis nudatis" durfden te slapen, ,,ad sanctitatis injuriàm" (Gurco, Vita Hugonis, PL., CLIII, kol. 782). Uit de vergelijking met
Pnrnus Daurrarvr, De ordine eremilarum, PL., CXLV, kol. 3 32, blljkt intussen dat het
zedelijkheidsgevoel der.Italiaanseeremieten anders ontwikkeld was : ))... omni tempore
sive aestate, sive hieme, non calceis, non ocreis utuntur in cellulis, sed nudis semper
cruribus et pedibus consuetudo est perm^ÍreÍe) exceptis his qui gravi molestia infirmitatis
uÍgentur."
(z) Dit scheermes wordt onderscheiden van het scheermes dat dient om het
perkament te snijden en eÍ de behaarde zijde van weg te scheren. Het was tÍouwens een
instrument dat weinig gebruikt werd, vermits de Kartuizers zich slechts zesmaal per
jaar het hzar mochten scheren (Cons., IX, r).
(l) gii deze inventaris moet genoteerd worden dat Guigo geen devotie-voorwerpen vermeldt. Een boek met het officie dat op de cel moest gebeden worden; het
wijwater, vermeld in Cons., VII, 8; het bidsnoer dat de conversen ongetwijfeld nodig
hadden voor het aftellen van hun vaderonzefl(cfr Cons., XLIII, r en z) en dat ook de
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,De monnik vond dus aI zljn benodigdheden in zijn cel. Hif kon er
wetken alleen bij daglicht, want kaarsen of een ander vedichtingstoestel
worden neÍgens vetmeld (r). Anderzijds had hij weinig gelegenheid om
zijn ceI te verlaten : om zijn eenzaamheid te bevorderen werd er slechts
zelden mis gelezen (z); iedete dag werd nochtans een deel van het officie
in de kerk gezongen (Cons., XXIX, r).
De cel van de conuersihad, op enkele kleine verschillen na, hetzelfde
uitzicht als die van de monniken (Cons., LVil). Deze verschillen waren
opgelegd door de functie welke de conuersiin de Katuis uitoefenden en
door de aard van hun arbeid. Zo b.v. bezitten zlj geen schrijfgerief, ook
geen pijen. Anderzijds krijgen zij drie bovenklederen in plaats van twee,
tu/ee P^at handschoeneÍr, twee gotdels in plaats van één; hun schoenen
zijnutt rundsvel; hun vachten en bontmantels zijn eerst door de monniken
gebruikt geworden. Ten slotte hebben zlj ljzeren werktuigen : een bijl,
een spade, een sikkel, een boor.
Guigo voorzag dus in zljn Consaetudines
alles om de bewoners van
de Kartuis in de mogelijkheid te stellen werkelijk in de grootste eenzaamheid te leven. Voorlopeï van Thomas a l(emprs' cel/a continuatadu/cescit
(Initatio, r, 2c.,6y) nam hij alle maatregelen opdat de monnik geen gelegenheid zou hebben of zou zoeken om, buiten de voorziene gevallen,
zíjn cel te vedaten of zijn inwendige eenzaamheid,zij het zelfs alleen door
gebaren, te stoten. ,,De cel is hem voor zíjn levenswijze en zijn zahghetd
even noodzakelijk, als het water het is voor de vissen en de stallen vooÍ
de schapen. Hoe langer hij ze bewoont, hoe liever hij ze hebben za\"
(Cons., XXXI, r).
Alles was er dus op gericht om de Kartuizer in de gunstigste voor-

monniken vooÍ hun exercitia zullen hebben gebruikt : niets van dit alles wordt in de
opsomming aangestipt. Andere vragen nog kan men stellen : Had de KartuizeÍ een
kruisbeeld op de cel ? Had hij een tafel ? Had hij, benevens het bankje van zljn vriptorium, een stoel $/aarop hii, bii het eten, of tijdens sommige geestelijke oefeningen,
kon gaan zitten ? Een antwoord op deze laatste vr^ag zou oveÍ de hardheid van zijn
leven enig licht \Merpen.
(r) Men leeft op de Kattuis mede met de natuuÍ, met de zon. De ,,lengte van de
dagen" beïnvloedt jaarin jaar uit de indelingvan de dag (o.m. Cons.,VII,8; XIII, 5;
XXIX, r ; XLII, 4). ,,Donec posset in libro legi" (Cons., XXIX, 3); ,,cum adhuc legi
potest" (Cons., XXJX, 4); ,,sole summos inadiante montes" (Cons,, XXIX, 3). Grnelo u s C e l r n R E N S r s( o p . c i t . , d l I I I , p . z t o ) b e v e s t i g t d i t ! , , . . . i n
cellulis suis nunquam
candelis utuntuÍ aut lucernis, sed tamen igniculum [: haardvlam] suum habent in
caminis"
Gedurende de lange winternachten was de Kartuizer dus werkelijk
gans alleen. Hij moest zelfs wachten op de trage zon om zijn twee gezellen, - de twee
boeken die hij op zljn cel mocht hebben, aan te spreken.
(z) ,,Raro.. . hic missa cant^tur" (Cons.,XIV, y). Hierover een grondig artikel van
A. Srorr,nN, De eucharistisclteeuolutie uan de oude Kartuiqers, in Studia eucbaristica, Antvrerpen, 1946, p. ro2-r3r.
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u/aarden zijn doel te doen nastÍeven. De maniet waarop Guigo de economie van zijn klooster inrichtte, beoogde hetzelfde doel. Zehad bovendien
als opzet zijn monniken te verplichten het armoede-ideaaltn al zíjn strengheid te beleven.
z) De economische
oÍ g^rtisatie
van de I(artuis,
weerspi.geling
van het àrmoede-ideaal
. -Guigo
stteefde er nàaf de l(atuLzer.s als ,armen" te doen leven en wel als armen
die doot eigen handenarbeid in al hun noodwendigheden voorzien. Zíjn
toonbeeld Hiëtonymus ging et fier op te leven, zoals Paulus, van de opbrengst van eigen wetk (r), en Benedictus, zijn tweede patroon, heette
enkel diegenen echte monniken die, zoals de Apostelen en de \Toestijnvaders, leefden van de vrucht van hun atbeid (z). Hij oordeelde het derhalve voor een monnik onwaardtg te leven, zoalsde rijken ,yàÍt inkomsten
die voortvloeien uit giften en geschenkenof uit de arbeid van anderen. Op
deze grondgedachte, verbonden met die van de noodzakehjke eenzà mheid, zou hlj gans de economie van de Gtande-Chartreuse opbou'wen.
Om beide te verwezenlijken zov hij de termini possessionllmen de namerus
clausas der adepten vaststellen, dubbele eigeniardigheid die de l(artuis,
zoals Guigo ze heeft georganiseerd, kenmerken.
Guigo was er diep van ovetuigd dat de uitbreiding van het bezit
een groot gevaat oplevert voor het beleven zowel van de eenzaamheid
als van de atmoede. Immets uitbteiding vanbezit vergt steedsmeer zoÍg,
baatt meer kommer, slorpt veelal meer dan gev/enst de aandacht opr
brengt onafwendbaar betrekkingen met de buitenwereld mede. Ze prikkelt
bovendien de aanstekelijke cupiditas,d.i. het gevoel van ontevredenheid
over wat men heeft, en het onverzadelilk verlangefi fiaaÍ wat men nog
zou kunnen hebben of kunnen gebruiken. .. Guigo wist door studie en
ervaring hoe het met de meest vetheven idealen van vele kloosterlingen
verlopen was (3). Ze waren in de gtootste armoede begonnen en zolang
ze aan de armoede getrouw waren gebleven, hadden ze ook hun aanvan-

(r) ,,Nihil alicui praeripui, nihil otiosus accipio, manu cottidie et proprio quaerimus cibum, scientes ab Apostolo scriptum esse: Qui autem non opeÍatur nec manducet"
(II Tbess.,,fII, rc), Ep. XVII, z.
(z) ,,Si autem necessitas loci aut paupertas exegerit ut ad fruges recoiligendas
Per se occupentuÍ, non contristantur : quia tunc veÍe monachi sunt, si labore manuum
suarum vivunt, sicut et Patres nostri et Apostoli." Regula monachoram,c p. XLVIII.
(3) Guigo zal de moeilijkheden, die b.v. Robert van Molesme had ondervonden,
hebben veÍnomen (Zie hierover infra). - Ook de Cisterciënsers zouden dit gevaar
kennen. HetParuum exordium, - waarschijnlijk vóór rr14 opgesteld, - merkt als iets
ongewoons op dat Citeaux, ondanks zijn grote rijkdom, het geestelijk peil heeft kunnen
hooghouden (PL., CLXVI, kol. r5o9). Is deze tekst als een zelfverdediging uit te leggen ?
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kelijke vutigheid behouden. Zodra ze zich echter door de cupiditashadden
laten verleiden, waÍerr ze ofitrouw geu/orden aan hun tdeaal en ook aan
hun heiligste verplichtingen. Om te vermijden dat het met de I(artuis
zoLL verg a.n zoals met talrijke andere klocsterinstellingen, moesten
et dus radicale m^atregelen worden getroffen.
Om, voor zljn tijd en ook voor de toekomst (nobiset nostrisposteris),
aIIe capiditatis occasiones
(Cons., XLI, r) onverbiddelijk te weren, overdacht Guigo een plan , dat wellicht elders nooit zo streng werd veÍ'wezenlijkt. Hij beperkte op de meest absolute wtjze, en in zijn gedachte eens en
vooÍ altijd, de bezittingen van de Grande-Chatreuse tot het domein
omheen de nederzettrng zelf tot stand gebracht (t). Dit domein moet
volstaan om aan de bewoners van de l(artuis toe te laten van ztjn opbrengst
te leven; het moet ook door eigen ktachten worden uitgebaat. Buiten
dat gebied, met de gtenzen door hem vastgesteld, zou de Gtande-Chartreuse nooit vetdete bezittingen mogen a fi-vaarden;nooit zov ze, zoals
de leken en de andere kloosterdomeinen, buiten de termini vanhaat domein
akkers mogen bezitten; nooit wtjngaatden of tuinen, waarvaÍt ze huurgelden zou trekken of opbrengsten in natura zou ontvangen. Nooit zov ze
kerken, begraafplaatsen, offeranderechten of tienden mogen in ontvangst
nemen : deze'waren bestemd om in de noden van de eredienst te voorzien;
de toeëigening van hun inkomsten scheen hem niet alleen een onrechtvaatdigheid maar ze\fs een heiligschennis toe.
Het bepetken vaÍt bezittingen was op zichzelf geen nieuwigheid.
Pettus Damiani had vroeger reeds aafl de monniken de nad gegeven hun
hang naar gemeenschappelijk bezit in te tomen (z) en nog na Guigo's
dood zou \7illem van Saint-Thierry het een schande heten dat een groot
deel van de goederen door de monniken was in beslag genomen (t).
Ook het bezit van goederen mzre /aicoramwas teeds betwist en de techtmatigheid van het aanvaarden door monniken van kerkelijke inkomsten
evenzeer (+). Guigo's beperking was dus niet gans ooÍspronkelijk en
(r) ,,Cupiditatis occasiones nobis et nostris posteris, quantum Deo juvante
possumus, praecidentes, praesentis scripti sanctione statuimus, quatenus loci huius
habitatores, extra suae teÍminos eremi nihil omnino possideant, id est non agÍos, non
vineas, non hortos, non ecclesias, non caemetetia, non oblationes, non decimas et
quaecunque huiusmodl" (Conr., XLI, I). -,,Consideret...
quod nihil, hoc est nullas
possessiones nullosque redditus extra possideamus" (Cons., XIX, r).
(z) ,,Hoc etiam me non levius movet, quia.. . eleemosyn^s a saecularibus indifferenter accipitis, possessiones vestrae funiculos inhianter extenditis, et, ut cuncta brevis
seÍmo concludat, in occulto simul et publico fieri divites festinatis..." (Ep. YI, 32,
PL, CXLIY, kol 424).
j4z B-j4j.
b) Io Cantica Canticorum, PL., CLXXXIV,
o'Aln.tNo tot de
Q) Cfr, tussen vele getuigenissen, de brief welke Marnreu
abten van het generaal kapittel van Reims richtte, rr3r-tr1z
(uitg. U. BnnlrÈne,
Docurnentsinédits..., Maredsous, r 894, p. roz) : ,,Sed fortassis dicetis mihi : Ad ecclesiam
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kelijke vurigheid behouden. Zodra ze zich echter door de rupiditashadden
laten verleiden, waren ze ofltrouw gewotden aan hun ideial en ook aan
hun heiligste verplichtingen. Om te vetmijden dat het met de I(artuis
zotr .vergaan zoals met talrijke andere kloosterinstellingen, moesten
er dus radtcale maatregelen worden getroffen.
Om, voor zljn tíjd en ook voor de toekomst (nobiset nostrisposteris),
alle capiditatis occasiones
(Cons., XLI, r) onverbiddelijk te weren, oveÍdacht Guigo een plan , dat wellicht eldets nooit zo streng werd verwezenlijkt. Hij beperkte op de meest absolute wtjze, en in zijn gedachteeens en
voor altijd, de bezittingen van de Grande-Chartreuse tot het domein
omheen de nederzetting zelf tot stand gebracht (t). Dit domein moet
volstaan oma;ande bewoners van de l(artuis toe te laten vanzíjnopbrengst
te leven; het moet ook door eigen krachten worden uitgebaat. Buiten
dat gebied, met de gtenzen door hem vastgesteld, zou de Grande-Chartreuse nooit verdete bezittingen mogefl aanvzarden; nooit zor ze, zoals
de leken en de andere kloosterdomeinen, buiten de termini vanhaat domein
akkets mogen bezitten; nooit wtjngaarden of tuinen, wa rvafl ze huurgelden zou trekken of opbtengsten in natara zou ontvangen. Nooit zou ze
kerken, begraafplaatsen,offeranderechten of tienden mogen in ontvangst
nemen : deze'waren bestemd om in de noden van de eredienst te voorzíen;
de toeëigening van hun inkomsten scheen hem niet alleen een onrechtvaardigheid maar zelfs een heiligschennis toe.
Het beperken van bezittingen was op zichzelf geen nieuwigheid.
Petrus Damiani had vÍoeger reeds aan de monniken de raad gegeven hun
hang na r gemeenschappelijk bezit in te tomen (z) en nog na Guigo's
dood zou \flilIem van Saint-Thierry het een schande heten dat een groot
deel van de goederen door de monniken .was in beslag genomen (l).
Ook het bezit van goederen mzre /aicorumwas reeds betwist en de rechtmatigheid van het aanvaarden door monniken van kerkelijke inkomsten
evenzeer (+). Guigo's beperking was dus niet gans ooÍspronkelijk en
(r) ,,Cupiditatis occasiones nobis et nostris posteris, quantum Deo juvante
possumus, praecidentes, pÍaesentis scripti sanctione statuimus, quatenus loci huius
habitatores, extra suae teÍminos eremi nihil omnino possideant, id est non agros, non
vineas, non hortos, non ecclesias, non caemeteria, non oblationes, non decimas et
quaecuflque huiusmodt" (Conr., XLI, D.-,,Consideret...
quod nihil, hoc est nullas
possessiones nullosque redditus extÍa possideamus" (Cons., XIX, r).
(z) ,,Hoc etiam me non levius movet, quia . . . eleemos yn^s ^ saecularibus indifferenter accipitis, possessiones vestÍae funiculos inhianter extenditis, et, ut cuncta brevis
seÍmo concludat, in occulto simul et publico f,eri divites festinatis..." (Ep. YI, 32,
PL, CXLIY, kol. 424).
j4, B-l,+1.
G) In Cantica Canticoram, PL., CLXXXIY,
(fi Cfr, tussen vele getuigenissen, de brief welke Matsreu
o'Ar.seNo tot de
abten van het generaal kapittel van Reims richtte, rr3r-rrjz
(uitg. U. Bnnr-rÈnr,
Documentsinédits...,Maredsous, r 894,p.roz) : ,,Sed fortassis dicetis mihi : Ad ecclesiam
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v/aarschijnlijk had hij het uitgangspunt van deze opvatting gevonden
bij Petrus Damiani (r), die voot Fonte Avellana slechts die bezittingen had
aangeworven welke volstrekt nodig bleken om in het onderhoud van diens
bewoners te voorzien . Maar. de beperking van de bezittingen tot het
omheen de Grande-Chartreuse zelf geconstitueerde domein kwam van
hem (z) en met het preciseren van de bezittingen die in de toekomst
moeten geweetd blijven, sloot hij bepaald aan bij de opvattingen van de
noaatoresop monastiek gebied.
Deze beslist weigerende houding tegenoveÍ alle uitbteiding vaÍl
bezit, of tegenover het aanvaarden van extra-inkomsten of giften (),

et ad clericos ista pertinent, ad monachos autem nil horum. Ego autem charitati vestÍae
respondeo : Si ad monachos ista non pertinent, multo minus, credite mihi, ad monachos
attinet militibus dominari, prepositis et villicis imperare, paupeÍes spoliare, conculcare
et opprimere, multo minus possessiones amplas et praedia possidere, multo minus et
ecclesiaset altaria, decimas et primitias habete... Vosque de manuum vestraÍum labore
vivetis, quia tunc primum et tunc veÍe, secundum quod quidam opinentur et somniant,
monachi eritis." En voorheen reeds Ivo VaN Csanrnrs, EP., PL., CLXII, kol. zoo.
(t) ,,.. juxta id quod exiguitate loci humilis competebat, studuimus eotenus
possessiones acquirere ut praedictum fratrum numerum possis, nisi exercendi cura
defuerit, sustentaÍe" (Dt ordine eremitarum, PL., CXLV, kol. 3 34). Dat Petrus Damiani
een bron is voor Guigo wordt in het derde deel van deze uiteenzetting bewezen. Fonte
Avellana en Camaldoli hadden beide bezittingen die ver buiten het eremamlagen en beide
bezaten kerken en kerkelijke inkomsten.
(z) Gelijkaardrge uitdrukkingen zljn nochtans te vinden in de Regula van Grandmont. Deze tekst werd echter slechts c. tr43 opgesteld en vertoond o.i. reeds invloeden
van de Grande-Chartreuse. De argumenten gaan daarbij op een andere geest terug.
Ziehier enkele citaten i ,,De terris non habendir.Omnes terrarum possessionesquae sunt
extra metas locorum vestÍorum, vobis tanquam peregrinis et hic manentem civitatem
non habentibus futuram in coelis habentibus, ex toto interdicimus... Nam unicuique
hominum cum mortuus est, tantum teÍra'e sufficit ubi sepeliatur, verumtamen grandis
esset admfuatio, postquam in sua reclusus est sepultura, si alii mortuo, qui est iuxta
eum, suum auferret sepulcrum... Terrarum vero si vultis habere sufficientiam nullam
penitus habeatis extra clausuram sive metas locorum vestÍoÍum..." Vallombroso en
Citeaux kenden beperkingen \ran aànyeÍw^nten aard (cfr J. B. MINN,L'ordre
cistercien
e t s o ng z u u e r n e n e n t . .P. ,a r i j s , r ) 4 5 , p . + 8 r . ' l g .e n p . + 8 n . ) . D o c h C i t e a u x l i j k t d o o r d e
Grande-Chartreuse beïnvloed te zlin geworden. Reeds van r t47 af werden daarblj aan
filialen uitzonderingen toegestaan.
(3) GuInnRr vAN NocnNr (De uita s/ía, p. 34) vertelt de geschiedenis ven graaf
S7iilem van Nevers (Willem II, die later Kart:uizer zou worden). Op bezoek aan de
Grande-Chartreuse, had hij de KartuizeÍs gewaarschuwd tegen de ,,secularis cupiditas",
de geldzucht, die men bij leken aantreft en die ook monniken in hun kloosterkanaangrijpen. Thuis gekomen kreeg hij medelijden met de armoede die hij bii de Kartaizers
had gezien:'hij zond hun zilverwerk, drinkbekers nl. en drinkkannen van grote waarde.
Zijn geschenk werd hem teruggezonden met het antwoord : ,,noch vooÍ onze uitgaven,
noch vooÍ onze kerksieraden, wensen wij vreem<l geld te bezitten. En als wij, wat gij
schenkt, niet tot één van beide doeieinden gebruiken) w^ rom zouden wij het dan aan40
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had voor gevolg dat het onderhoud van de Kartuizerc uitsluitend van de
opbtengst van hun klein domein afhankelijk werd. Opdat nu de uitbating
van het ,,domein" nooit de hoofd zaak zou worden, die de krachtsinspanningen van het essentiële, de liefde tot God in armoede en eeflzaamheid beoefend, zotr afwenden, voegde Guigo aan zijn plan betteffende de
terruini possessionllm,een beperking van het ledenaantal toe. Hii voerde
vooÍ de bewoners van de l(artuis een namerusc/aususin : de I(artuis mag
nooit meeÍ dan dertien, - de prior inbegrepen, - monniken (t), en
nooit meer dan zestien conuersitellen (z).
Hij rechtvzardigde deze beperking, - het getal van de monniken
was natuudijk ingegeven door dit van de Apostelen (;), - door volgende
reden : ne ad majoresqtlam /ocasipsepatitar expensascoacti, qilaerereet uagari,
quod borremas,incipiamas(Cons., LXXIX,
r). Hij wou beslist vermijden
dat de l(artuis, zoals hlj ze economisch had ingericht, niet tn haar onderhoud zou kunnen voo tzien, wat dan haat bewoners zou gedwongen hebben rond te zweÍven om te bedelen. Van bedelarij en rondzwerven had
Guigo een heilige afschrik, omdat ze het ene zowel als het andere, niet
alleen de eenzaamheid in gevaar bracht en, ma r zelfs totaal verstooÍden.
Het stond voor hem vast : liever het aantal bewoners verminderen dan
het principe van de uita solitaria op te geven (a); ook nooit rekenen op
hulp van mogelijke giften, die altijd onzeker zljn, maar enkel steunen
op hetgeen de uitbating van het kloosterdomein kan opleveren (y).
vaarden ?" De graaf zond dan ossenvellen en perkament... - Kan men uit deze tekst :
... areemdgeld, afleiden dat toen de gouden en zilveren voorweÍpen uit versmolten
goud- en zilvergeld v'erden veÍvaardigd ?
(r) ,,Behoudens de uitzonderlijke kandidaat die, om zljn onvervangbare persoonlijke gaven, veertiende zou kunnen worden" (Cons., LXXVII).
(z) Cons., LXXVIII,
r-2. Uitdrukkelijk wordt hier toegegeven dat dtt aantal
enkel geldt voor de in dienst zijnde conaersi.Ouden van dagen en zieken moesten niet
meegeteld worden. - Volgens Gursnnr De NoceNr (De uita s//a, p. 34) waren er
zo lekebroeders toen Godfried van Amiens in de Kartuis kwam.
(l) D. Cisterciënsers namen het getal van rz monniken als minimum aan bij een
nieuwe stichting. Cfr J. O. DucouRNEÁu, art.cit. in ReaueMabillon,rgj j, dt XXIII, p.90.
puare tum paruus sit nanterar, z : ,,Quod si posteri nostri hunc
(4) Cons., LXXIX:
ipsum tam paÍvum numerum aliquibus occasionibus quas ignoramus, hoc in loco sine
quaerendi et vagandi odibilibus officiis procurare nequiverint, si nostris voluerint
acquiescere consiliis , ad eam redibunt quantitatem quam sine praedictis possent poÍtaÍe
periculis. Nos enim qui in ptaesentiarum hic degimus, quamvis pauci simus, multo
pauciores essemallemus, quam ad illa mala, servatovel multiplicato numero, pervenire."
$) Ibid.,3 : ,,Attendentes igitur non munerz- qtr^e mittuntur, neque enim pÍopter
incerta beneficia, onera certa quae nec portari nec deponi sine grandi possint periculo
subeunda nobis videntur; non ergo muneÍa considerantes, sed quid haec ipsa, in qua
sumus, eremus, sive ex agricultura, sive ex pecofum nutrimento reddere possit; putamus
praefatum numerum hominum hic vivere posse, si tamen humilitatis, paupertatis,
sobrietatis in victu et vestitu et caeteris ad usum pertinentibus rebus, idem quod
hucusque fuit studium perseveret, et si postremo mundi contemptus et Dei ^moÍ,
propter quem ferri et fieri omnia debent, profectum in dies accipiat."
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Op zichzelf beschouwd, was ook het numerusclausal geen nieuwigheid. Het werd o.a. teeds te Fonte Avellana vÍoeger toegepast (r). Dat
het ledenaantal wordt beperkt, zoals op de l(artuis het geval was, uitsluitend met het doel de eenzaamheidte redden en de bedeltochten te
vermijden, lijkt intussen wel origineel.
\Vij mogen met zekerheid besluiten dat de ternini possessiontlm,
verbonden met het namerusc/ausus,de grondslag moeten worden genoemd
van de organisatie waarop Guigo de Grande-Chartreuseheeft gevestigd (t).

(r) In Fonte Avellana telde de voltallige gemeenschap gewoonlijk ongeveer
3 5 leden. Dit getal was echter niet opgelegd, en niet aan vaste inkomsten van een klein
en niet uit te breiden domein verbonden : ,,fn hoc nempe loco, qui Fons Aveilani
dicitur ... plerumque viginti plus minus monachi per cellulas, sive in assignata cuique
obedientia degimus, ut omnes simul cum conversis et famulis tricenarium quinarium
numerum aut vix aut breviter excedamus." Zie Pernus DaureNr, De ordine eremitaram,
PL., CXLV, kol. 33o.
(z) Dit bliikt nog uit enkele teksten ontleend aan de caftularia van andere Kartuizen door Guigo zelf gesticht: r) De lermini van cle kartuis van Silva Benedicta worden
als volgt in een ongedateerde tekst bepaald (C. Ln Cournulx, op. cit., dl I, p. 3 r 8) :
,,Quod duobus videlicet de causis facerc decrer,'erunt [nl. de termini bepalen], una ut
necessariis laboribus sufficientiam habentes, nec sibi nec posteris eoÍum extÍa positos
terminos aliquam possessionem liceret habere ; altera ne aliquis improbus superveniens,
aliquam vim vel molestiam eis posset inferre ..." ,) De termini van Les Portes, gesticht
i n r r r 5 , w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d( C . L n C o u r n u r , x , o p .c i t . , d l I , p . 3 r j - j r 6 ) : , , Q u i . . .
Christi pauperi esse decernunt, modis omnibus elaborarc debent, ut paupeÍtatis adepti
propositum, adipisci mereantur et praemium; unde etiam necesse est ut ante omnia
veÍae paupeÍtatis aemulam cupiditatis rabiem fugientes, tanto minus interr^ possideant,
quanto in coelis maiora possessuros expectant. Et nos igitur exemplo venerabilium
patrum nostrorum eremitarum Cartusiensium, quofum vitam institutionemque nobis
ac successoribus nostris sequendam imitandamque suscepimus, in hoc etiam pÍovocati,
ego Bernardus... fratrum Portarum prior... cum universis eiusdem loci fratribus,
monachis videlicet novem, decimoque novitio, laicis quoque quatuordecim, cum
... duobus nor,'itiis, ceÍtos terminos eremi nostri praefiximus ... quod idcirco diligentia
tànta describimus, non quod infra eos, quamvis totum, si fieri possit, paupertati nostrae
crederemus necessarium, praeter nos alter nihil habeat, secl quod nobis ultra quidquam
possidere non liceat. Quod si forte, quocl absit, aliquando successoÍesnostri a suscepto
proposito resilire, et in aliucl declinare voluerint aut extra praescriptos limites, cupiditatis spiritu stimulante, possessionent,Tuamlibet ecclesiasticamsecularemuemodo qao/ibet
ubicumqaeue/ a qaocumql/e^cquirere vel Íetinere tentaverint, ex tunc sciant se institutionis
ac propositi nostri tramitem excessisse...ideoque prltet omnium quae peÍ Dei gratiam
nobis laborantibus hic acquisita vel acquiranda sunt, jus noverint perdidisse..." Deze
tekst illustÍeert duidelifk wat Guigo heeft betracht. - Dat cleze beperking van het
bezit een machtige indruk maakte, valt niet te betwijfelen. JaN veN Ser-rsBURyzag
hierin het belangrijkste kenteken van de Kafiuizers : ,,Cartuarienses [: Carthusienses]
cupiditati suae, immo necessitati limites praefixerunt et moderationes habenis omnem
Lvarrti^m cohibent et interdum ipsi necessitati aliquid substrahunt ne sub obtentu
illius quippiam avarrtia moliatur... satietatis sibi aliquos praescripseÍunt terninls..."
(Poltcraticar, uitg. C. Wnrn, dl II, p. 2o4).
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Guigo bepetkte niet alleen het bezit vaÍt
de l(aruis; hij bracht
bovendien de lévensstandaatd,vanhaat ir-on.rs
op een minimum terug.
principe was dat de r{anuizer moet leven
àoak Ë;;Ë.'ïïl:
V:i"
zli-n consuetudindJgeven over d,ezemanier
van leven, zoals trouu/ens
ook over de econoÁische uitbating rru' ..'
domei
gfoot aantal nauwkeurrge aantekáingen,
die mer
stip in geen enkele ,rï.r.
bron t
maaÍ noodzakeliikheid en nut alleen
al geen aandacht schenken noch aan

cftRegnla
s.Bened.,
xxrv,,, l ]ïí'l:"ii^:i:*'::rft"ïáYjïa,J;
"rq
en versletenklederenevenzeeÍ

^1r á; waardeláorh.{-á. u.-oede en de
ve.Ív/erpelijkheidvan alles war zij gebruike",
á""-;;;
dit arlermeest
bij ons" (r).

3ediend.Niet alleenhad de kwaliteit
ook was het aantal van de eetmalen
eptemberaf tot pasenwerd slechts
Lwerden rauw.ekruiden of vruchten

ildaar verbruikte spijzen nagaan(3).
Kartuizer verplicht is zelf Éijn.iêr,
,'ordt op gewáakt dat hij geen ge_
hier voor de conaersigegeven. Maar dezelfde
ns., XXyIII,
r).
: Consuetudine
s bevatten verscheidene toepas_
ve b.v. aan daq behalve dierenvacht.rr,'uli.
emp uraÍen ueÍvaardigd (Conr., LXVI,
4).
., kol. 7o3 vlg.
vlj,alle andere noodwendigheden, die
onze
reebrengen, zelf afhandelá
[zinspeling
";
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legenheid zotr krijgen om een extra-maaltijd te gebruiken (r). Baden
worden nooit voorzien (2.)
Niet alleen leeft de l(artutzer) als hij gezond is, zoals de geringe man,
ook bij ziekte worden hem slechts btj uitzondedng geneesmiddelen toegediend (3). Zelfs op de liturgische plechtigheden paste Guigo ziln armoede-i deaal toe : hij verbood processies te houden (Cons., VI) ; hij
weigerde voor de ketk gouden of zilveren voorwerpen, tapijten en muurbehangsels(Cons.,XL, r); zelfs op de hoogste feestdagenvan het kerkelijk
jaar, duldde hij niet meer dan twee kaarsen op het altaar (+).
Hoe arm men op de l(artuis ook leefde, eÍ moesten inkomst en zijn,
die de geringe uitgaven konden dekken. Deze inkomsten werden haast
uitsluitend door de opbrengst van de eigen handarb eíd verzekerd. \7e
zullen op haar beurt de organisatie van deze arbeid behandelen, ma r
merken daarblj voonfgaandelijk op dat onze uiteenzetting hier, - zoals
tfou'wens voof meerdere andere punten, - veÍÍe van volledig is en tot
de grote lijnen beperkt bliift.
De l(atuis huisvest een dubbele categorie van bewoners. De monachi
zljn de echte I{artutzers, die de eenzaamheid het volmaakst beleven. Zíj
betrekken samen het dontus saperior. Hun hoofdbezigheid omvat verQ) Cons.,XLI, +.Zie hoger p.r8, n. z. Zoals gezegd reageeÍt Guigo hier tegen
een traditie door nieuwe stichtingen aangenomen : hij verbiedt nl. iemand van buiten
de Kartuis in het martyrologium op te nemen of voor deze anniuersariate celebreren...
tegen betaling... Hij wil niet dat de Kartuizers zouden bidden of mis zingen... ,,om
goed te kunnen eten". Dit misbruik ,,abstinentiam tollit" en maakt van bidden een
koopje.
(z) De conuersimogen zesmaal's jaars het hoofd wassen (Cons., LXXII,
r), zes's jaars
maal
moeten zlj zich de baard scheren in verband met het nutten van de hl.
Eucharistie (Cons.,IX, r) (cfr A. Sronr-nN, op. cit., p. rz8 vlg.).Het probleem der
lichamelijke reinheid werd in de Middeleeuwen natuurlif k helemaal anders beschouwd
en opgelost dan nu. Zo b.v. Karel de Goede waste zich de handen als hij opstond...
meer niet (cfr Wer,rnn vaN TnnwAÁN, Vita Karoli, comitis Flandriae, MGH., SS.,

dl XII, p. r-48).
r : ,,Medecinis autem, excepto cauterio et sanguinis minu@ Cons.,,XXXIX,
.
tione, perraro utimur".
(+) D. andere dagen moest men het met minder stellen. W-itte Donclerdag werd
als een feestdag aangezien Bij het doven der lichten moest nochtans slechts één,,lucerna"
gedoofd worden (Cons.,IV, r9). Paasdag, tweede, derde en vierde Paasdag werden als
,,dies celeberrimos" gevierd (Cons., IV, lr); op Kerstmis ,,missam celeberrimam
facimus" (Cons., VIII,4) en op andere feestdagen eveneens. Welnu op deze feestdagen
worden er twee kaarsen aangestoken (Cons., VIII, r), evenals op Paaszaterdag (Cons.,
IV, z8). Om de betekenis van deze op zichzelf onbeduidende feitjes te schatten,'weze
er a n herinnerd dat in Cluny, op Kerstd^g, 493 kandelaars de kerk vedichtten en vijf
grote kandelaars rond het altaar stonden (zie o.m. J. EvaNs, Monastic lrfe at Clun-y,
Oxford, r93r, p. 84). Guigo vermeed opzettelijk dat de liturgie voor de kas een lastpost
zou worden, zoals dit voor Cluny het geval rvas.
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schillende exercitia cellae.Een van deze oefeningen is de handarbeid : hij
bestaatuitsluitend of hoofdzakelijk uit copieëren en afwerken van boeken.
Daar de geldelijke opbtengst van deze handenarbeid uiteraard gering
moest blijven en hij daarbrj een betekenis had, welke helemaal buiten de
economische sfeer valt die wij hier willen behandelen,kan een eenvoudige
melding hier volstaan. Sle komen er trouv/ens weldra op terug.
De tweede categorie bewoners van de l(artuis zljn de laici, qars clnuersrsnontinamasQ). Ondet leiding van de procurator leggen zIj zich toe
op de uitbating van het ,,domein"; zrj zorgen vooÍ de landarbeid, de
veeteelt, enz. Zijn 211slechts de helpeÍs van de echte \{artutzer die de
monnik is, toch wordt ook hun geestelijkleven met grote zorg behartigd.
Ook zij dienen de volledige armoede te onderhouden, - waarbij slechts
enkele mildering€fl, door de aard van hun arbeid zelf meegebracht,
worden voorzien )
zowel als de gÍootste eenzaamheid.Doch van hen
hangt de exploLt^tre af van het domein, waarvan zijzelf en de monniken
moeten leven.
\Vat dit domein betreft, het is onmogelijk, enkel met behulp van de
gekende oorkonden, ztjn omvang nauwkeurig te bepalen. \(/el kent men
zijn ptimitieve kern, door Bruno aangelegd, o.a. door de gezamenlijke
ootkonde van 9 December ro8a (z) en door die van Seguinus, abt van
Chaise-Dieu, waardoor deze het Kafiurzerdomein dat hem geschonken
'was geworden, toen de Grande-Chartreuse kort
fla het heengaan van
Bruno werd opgeheven, weer teruggeeft aan de nieuwe nederzetting (3) .
(r) Dit is de uitdrukking die Guigo herhaaldelijk gebruikte in zljn Consaetudines
en ook b.v. in de Vita Llugonis Gratianopolitani episcopi(ziePL., CLIII, kol. 769) : ,,duos
laicos, quos appellamus conveÍsos, Andream et Guarinum." De instelling der conversen
v/as toen nog betrekkelijk iorg. Ziehterover belangrijke inlichtingen bii K. Halr.rNGnR,
op. cit., P. tzz vlg. en in het artikel van A. MnrrlrR,
Laienmtinche,Laienbrtider, Con!"erÍefl, besondersbei den Hirsauern, in Virttenberg. Vierteljahresbefte f. Landesgescb., r935,
dl XL, p. zor-zi3 (ons alleen bekend door de samenvatting ervan gegeven in het
Jabrb. far Liturgiewissenscbaft, r94r, dl XV, p. 46o-46r). Cfr verder nog J. O. DucounNEÁu, De/'institationetdesàsdesconuersdansl'ordredeCiteaux,insaintBernardetsonlemps,
dl II, Dijon, t928, P. r3g-zor; Io., Les originescisterciennes,
in keuue Mabillon, r9j3,
dl XXIII, p. 9r vlg. en J. B. MaHN, L'ordre cistercien...,p. Ir vlg., die op de twee eerste
werken teruggaat. De Kartuizers ontleenden hun conveÍsen-instelling aan de ftaliaanse
eremieten-instellingen. Te Fonte Avellana o.^. w^ren ze reeds in voege : cfr Pnrnus
DaurANr, De ordine eremitarum, PL., CXLV, kol. 33o.
(z) Oorkonde te lezen bii B. TRonrnv, Sloria critico-cronologica e diplonatica de
patriarca s. Branonee del Cart. ordine, ro dln, Napels, ry73 vlg., dl II, app. LI; AASS.,
Oct., dl III, rste uitg., p. to4 vlg.; C. Le Cournurx, op. cit., dI I, p. 9-ro. De datum van
uitgifte van de oorkonde is die niet van de rechtsoverdracht welke reeds geschied was
vóór Juli ro84. De bevestiging van de rechtshandeling door Hugo van Grenoble na
te lezen bii B. Tnonny, ibid., app. L; C.Ln Cournur,x, dl I, p. 3zt en H. Lónsnr, Der
Stifter des Karthàaserordens,der h/. Bruno aws Cri/n, Munster, 1899, p. rr 3, n. t.
(3) Tekst o.a. bij J. ManrlloN, Annales, dl V, p. 269 en C. Lncournur-x, dl I,
p. 6r vlg. Datum : ro9o.
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Men weet ook dat dezeprimitieve kern door schenkingen en koop ondet
Guigo werd uitgebreid(r) en eindelijkdat paus Innocentius II, rrr rrjj,
al dezebezittingen bevestigde(z).
\Vat zijn uitgestrektheid ook moge geweest zIjn, alle bronnen zijn
het er over eens om te bevestigen dat het domein, van economisch standpunt uit beschouwd, zeer-afgezonderd en slecht gelegen 'was en vooÍ een
ruim deel weinig of niet vruchtbaar (l). Op de helling van de \lestelijke
Alpen gevestigd, bestond het uit totsachtige bodem, die gedurende vele
maanden van het jaar door sneeuw en hevige koude geteisterd werd.
Het omvatte dus slechts zeer begrensde bebouwbare gronden, waarop
nauwelijks de armtierigste graangewassen konden worden geteeld,
evenals bossen, kleine, magere weilanden en een tamelijk overvloedige
wateÍvo onaad (4).
Zoals men ziet waten de bewoners van de Gtande-Chartreuse oP
een schraal domein aangewezen om in hun onderhoud te voorzien. Ze
waren bovendien nog door sommige opvattingen van moreIe aard bij de
uitbating van hun domein ten achtergesteld. Immers ztj aanz^gefi het als
een stÍenge gev/etensplicht ,,ge€n gerechtszaken in te spannen", welke

(t) C. Ln Cournurx, op. cit., dI I, geeft jammer genoeg slechts enkele brokstukken
van oorkonden; spijtig laat hij alle plaatsnamen en concrete aangiften wegvallen. We
vatten zrjn gegevens samen : rroj, Guigo krijgt een dal, dat zich uitstrekt,,a summis
rupibus usque ad fluvium" (p.r+8); rro6, schenking van een dal door rotswanden
o m s l o t e n ( p . r 6 8 ) ; G u i g o o n t v a n g t , , r u p e s " t e n g e s c h e n k e( p . r 8 r ) ; r r 2 9 , o o r k o n d e n
van Guigo (p. ; 22-233), van de abt van Chaise-Dieu (p. tt+), van de abt van Chalais
( p . j 2 4 -j z j ) .
(z) In dato van II Kal. Janua.Ài, indictione III, incarnationis anno rr33, vierde
het pontifr,caatvan Innocentius. Gedeeltelijke uitgave bij C. Le Cournutx, op.
van
iaar
cit., dI I, p. ,76. - Deze bevestiging vond plaats op het einde van Guigo's regering.
Deze had paus Innocentius II, toen diens positie nog wankel stond, goed verdedigd.
- Is niet vermeld bii JeEnÉ-WerrENBÀcH-LównNrer-n, Reg.pont. rom., Lerpzig, r885.
(3) Cons., XIX, r : ,,consideret, quaesumus, quam ^rct^, quam dura, quam
pene sterili maneamus in eÍemo..." Czns.,XX, r:,,... in tam aspeÍis et remotis et pene
inaccessibilibuslocis..."; Cons.,XLVIII, ) r,,,.. inter tantas nives et tam horrida frigora..."
in arduo et
Cons., LV[, 4 i ,,... in tali solitudine et inter tanta... frigorl...)) -,,Ibi
admodum terribili pÍomonterio, ad quod difficillimum et valde insolens iter ostenditur,
- sub eo etiam praeruptissima vallis vorago dehiscit, -habrtare diligens..." (Gurnnnr
VeN NocnNr, Da uita saa,p. 3z).
,,... locum, ipso quoque situ nubes supeÍgressum
coelisque contiguum ac ab omni penitus terrenorum inquietudine Íemotum..."
(Ar,nxaNnnx, Vita Hugonis episc. Lincolniensir (opgesteld in r ztz),PL., CLIII, kol. 93 r).
(+) I" de oorkonde van ro84 (zie boven, P. 4r, n. z) leest men : ,,piscationem
et venationem et avium captionem, ovium vel capr.arum atque omnium domesticorum
animalium pascua et transitum prohibemus" (aan anderen dan a.an deKar.tatzers). - Uit
een andere oorkonde betreffende een geschil met de bewoners van het dorp Cartusia
(C. Ln Cournur-x, op. cit., dl I, p. 396) bliykt dat men op de ,,praedicta alpem" hooi kon
winnen : ,,et colligerunt ibi foenum".

a6

=[

nadelige gevolgen et ook voor hen konden uit voottsptuiten (t). Zij
vermeden daatbij angstvallig enig gebruik te maken van wat in hun ogen
door zonde zou kunnen besmet geweest-zljn (z). Eindelijk hielden zlj er,
op gebied van de eetlijkheid in de handel, zeer navwgezette opvattingen
op na die hun t.a. door de kegula sancti Benedictiwerden ingegeven (t).
Niettemin slaagden z|j etin, hoofdzakelijk door een rationele uitbating van hun domein, de balans van hun inkomsten en uitgaven in
evenwicht te houden. \7e geven hier, nogmaals volgens de bronrren, enige
losse aantekeningen.
De bewoners van de Grande-Chattreuse vonden hun voorÍt ^mste
bron van inkomsten in het kweken van dieren, varr geiten, ma r vooral

(r) Gurco (Meditationer, n. r 7o, uitg. A. Wrllraxr, Le recueildespenséesdu B. Guigue,
in Etades de philosopbie nédiéuale, du. E. Grr.soN, dl XXII, Parijs, r93t, p. 96) zegt i
,,het is een grote gerechtigheid zich niet te verdedigen". - ,,Hebt gij in een proces het
recht aan uw zljde, laat I) dan deze rechtvaardigheid zelf voldoende zijn, en zoek niet
nààt remand die op uv/ zl1de zor st^afl, tenzli het hem baat kan bijbrengen, of voordeel
aan uw tegeflstrevers, zodat deze Iaatsten eÍ toe zouden overhellen in de rechtvaardigheid van uw zaak hun aandeel te nemen. Wie rechtvaardig oordeelt, bewijst een dienst
^alt wle een zaak op een onrechtvaardige wtjze zou hebben gev/onnen. Hij dwingt ze
immers tot rechtvaardigheid" (Medit., 169, loc. cit., p. 86). - Deze opvatting van Guigo
werd door GTnALDUSCavrnnnNsrs op dezelfde manier uitgelegd als door ons. Hij was
door de hl. Hugo van Lincoln, oud-monnik van de Grande-Chartreuse, rechtstreeks
ingelicht. In z11nSpecalwmecclesiae
(Opera..., uitg. J. S. BnnwER, dl IV, p.ztz) zegt
hij : ,,.... si praedia ipsorum vel p.ossessioneseis a.uferant:ut,si tolerabile est damnum,
aequanimiter sustinent; sin autem in enormem nlmls domus suae jacturam redundaverit,
pat(ono suo domusque suae fundatori vel etiam episcopo diocesano, si forte defecerit,
injuriam ircogatam et damnum ostendunt, euatinus pe( eorum alterutrum, citra
ipsorum operam aut contÍoversiam ulli movendam, id cotrigatur, domuique sublatum
restituatur". En twee bladzíiden verder spreekt hij weer over dit voorbeeld door cle
Kaftutzers gegeven" Het,,nc)n resistimus" vanCons., XLI,4 moet o.i. bij deze gedachten aansluiten.
(z) Ter illustratie een klein verhaal : ,,quidam ruricolae villae Cartusiae ascenderunt praedictam alpem et collegerunt ibi foenum. Cum autem ad hoc prioris nostri,
Guigonis scilicet notitiam pervenisset, misit de fratribus quosdam qui foenum collectum
omnino disperserunt" (C. Ln CoursuLx, 0?. cit., dl I, p. 396). Guigo deed dit hooi
weggooien, omdat het was verzameld door mensen die het ,,intra terminos" hadden
gestolen en dienvolgens geëxcommuniceerd waren. Het was dus vrucht van zonde...
$) Regalas. Bened.LVII, r r : ,,ne aliquam fraudem pÍaesumant..." Aan de ,,magisster pastorum", die al de handelsverrichtingen van het huis in zrjn bevoegdheid had
(Cons., L, t), gaf Guigo volgende aanbeveling (Cons.,L, r): ,,Ipso vero iuramenta,
mendacia, ftaudes et càeterz. quae talibus interesse solent negotiis, vitare praecipitur
mala, sempiternamque animae suae salutem temporalibus rebus et commodis anteferÍe.. .'
Cfr voor de mentaliteit van de Kartuizers tegenover gevonden vooÍweÍpen, Con!.,
LX, r : ,,Si intra terminos nostros aliquid inventum fuerit, ei protinus cuius est, si
adest, sin autem procuÍatori redditur. Si autem extra terminos aliquid a nostris inventum
fuerit fratribus, aut suo domino statim, si fieri potest, redditur, aut ei, peÍ quem melius
et fidelius reddi posse putatur, commendatlr; alias intactum dimittitur".
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van schapen.Schapenlevetden hun huiden, wol, vlees en melk op (t).
Wat ze varl dit alles zelf niet gebruikten, werd verkocht om eetwarenen
n<rodzakelijkevoor\r/erpefl aan te schaffen.Benevensschapenen geiten,
waren er op de l{attuis ook muildieren vooÍ het ploegen en voor het
veÍvoer bestemd (r). Anderzijds waren eÍ geen koeien, geen paarden,
geen varkens, en waarschijnlijk ook geen kippen (l). \7el schijnt er
mogelijkheid te hebben bestaanom in kleine mate binnen de termini vis
te vangen (+).
(r) Gurrnnt VeN NocnNr (De uita sua,uitg. G. BouncrN, p. j4) i ,,... velleribus
suarum, quas plurimas nutriunt, ovium, qualescumque suis usibus fruges compaÍaÍe
soliti sunt". De Kartuizers verkochten dus schapenvachten om eetwaren te kopen.
Álleenlijk de huiden of ook het vlees, de wol en het perkament ? of ook levende dieren ?
ook kaas ? De schapen werden gemolken (Cons., LXI, 3) en de melk tot kaas verwerkt
in het kaashuis (Cons., L, z : ,,domus in qua fiunt casei, quam vocamus arceliam").
Waarschijnlijk werd er geen boter gemaakt, welke toen in die streek niet verbruikt
werd. Het vlees werd voorzeker verkocht, daar.het de Kartuizers verboden was vlees
te eten.
(z) Cont., XIX, r : ,,nam et sagnarils nostros et oves extra mittimus hyematum".
Dit juist was een tekort in Guigo's inrichting. Hoe autarchischhij zijn bedrijf ook wou
inrichten, vooÍ zijn dieren had hii geen weiland genoeg. Cons., XIX, r ! ,,... quippe
quae [- pastuÍae ] nec nostris sufficiunt animalibus, nam et sagmarios nostÍos et
ol;es extra mitimus hyemandum", en Cons., LXI, z : ,,Cum ad hiemandum foras
Dit gebrek verplichtte hem aan enkele conuersiop
exeunt..." Cfr nog Cons., LXXVI.
te leggen de dieren buiten het domein te leiden om daar de winter doot te brengen.
\\'ij menen dat de dieren daar uitbesteed werden. Zie echter in dit verband de mening
van I. Ln MessoN, PL., CLIII, kol. 673 en 749. Of er reeds ossen waÍen voor het
stabiploegen, zoals later het geval zou ztjn, blijkt niet uit de teksten. -,,Praeteïe^
litum est, ut, quia certus est numerus habitatorum locorum nostrorum, certus etiam
in animalibus et mercenariis haberetur et modus. Propter modestam igitur unitatem
ubique servandam, statutum est, ut nulla ordinis nostri domus ultra z5 mercenarios
nec ultra r2oo tam oves quam capras, exceptis hircis, nec ultra 12 canes, necultra 3z
boves, àc zo vitulos, nec ultra 6 sagmarios ulterius habeat" (Statuta, PL., CLIII, kol.
rrz9, A). Ditstatuutmoet nogvóór rr71 afgekondigd zljn. H.et toont de weg die de
rvellicht onafwendbare evolutie, wat de domeininrichting betreft, reeds ver van de
primitieve organisatie heeft afgeleid. Guigo kende slechts één ,,puer rnercenarius"
(Cons., XL, z). Nu zijn het er z5 ger.vorden. De invioed van Cluny en Cïteaux heeft,
ook wat het domein betreft, na Guigo diep ingewerkt. Maar dit wellicht een andere maal.
- Grner,nus CeNteRENSrs
(op. cit., dl IV, p.zjr) ,,... circiter mille, nec plures nisi
perdispensationem..." en (p. ,lo) : ,,... boves habere poterunt ad decem ^rltta..."
gaat eveneens op latere toestanden terug.
(3) Ten minste volgens Grnar-ous CeunnnNsrc, op. cit., dl IV, p. 2to-25r. - Wat
de aanwezigheid van kippen betreft, daar wordt nergens over geÍept. Wel eten de
y en LIV, r), doch het waren waarschijnlijk vogelKartuizers eieren (Cons., XXXII,
eieren, in de wilde natuur opgeÍaapt. Bij de Kartuizers is geen spoor te vinden van
verbod alie wijfjesdieren uit het domein verwijderd te houden, zoals bij de Grandimontensers het geval was.
(+) De oorkonde van Juli ro84 vermeldt : ,,piscationem". - Vis werd door de
y); desnoods werd hijaangekocht(Cons.,XXXIII,
Kartuizers gegeten(Cons.,XXX[I,
3).
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Daat het domein,benevensde bossenen weiden,weinig bebouwbare
glond bevatte,w.as!e graan-en wijnteelt slechrszeer geriág (r). Alleen
kleine hoeveelhedgnhaver (cons.,LIII) en rarwe (cons. LIó werden er
gev/onnen.Ook de wijngaardenbtachtenniet genoegop om te voorzien
in het nochtanszeergering verbruik van wijn (cons.,-L,r;. E.n moes-en
een kruidtuin worden eveneens_vermeld
(coni., LXIII);'hun opbrengst
wetd waatschijnlijk aangevulddoor het plukken van wilde vrrichten"in
het bos
-(z). De uitbating-van dit alleswal te.rslorteweinig winstgevend
en men begdjpt zeergoed de maatregelen
die Guigo trof oá h.t várbruik
te beperken en zíjn vedangen om aan het domein verbeteringen toe te
brengen(3).
\7el kon hij ngg rekenenop de kleine opbrengstenvan het scriptorium of desgevallendvan het houtsnij-.rk ,r^.t d. monniken, ,ip
uitzondedijke schaarsegiften in natura(4), wellicht ook op een deeÍ rran
het fottuin van enkelenieuw ingettedenen(y). Alles samengenomen,
w.as

(t) Gurnpnr nn NocBNr, Da uita sua, uitg. G. BouRcrN, p.
34 i ,,... terc,arci
frumentariae causa parum ab eis colitur".
(.) In zlin
. ..
lLeditationeÍ, n. gg, 0p. cit., p. 84, herinnert Guigo aan de smaak van de
abellanoot1gt,." de moerbeiën : ,,Avellanae et morae habent in selpsisunde appetantur...,,
$) Meditationes,n. 37 j , op. cit., p. | 4r : ,,De velden en de ,rirrr.., en de cellen en de
weiden, de bossen en de wijngaarden en al de rest van deze, uw wereld, moeten inderdaad wensen, dat gij, Guigo, zoudt kunnen veÍwezenlijken wat gij aan plannen in het
hoofd draagt. Uw wens is het immers, en gij spant er u voor in]verbetèringen aan te
brengen aan elk van hen; gij voegt er aaÍt toe war zlj nodig hebben en wat Ëon ,rottig
is, en gij vormt ze om tot iets beters...',
(+) ,,Wij_ aanvaarden geen geschenken van woekeraars
fhandelaars ? Cfr een
illustratie bii J. Lnsrocquor, Inhonesta mercimonia, in Mélanges Louis Halpben, parijs,
en
i
: g i r 1 . P . + r t " l - S . J v a n g e ë x c o m m u n i c e e r d e n "( C o n s . , X L , 2 ) . D u s w e l , r á n
"nderen
11
geval, de Kartuizers bidden vooÍ hun weldoeners (Cons., XIV,
9lk
4). Nochtans
drukt Guigo eÍ tot tweemaal toe op, aan de geschenken geen belang te hechten en vooral
er n_ietop t9 steunen om het getal van de kloosterling.n t" ,r..-..rà.
ren (Cons.,LXXIX,
l)' In ziin De uita-saa(uitg. G. BouncrN, p. 34), ncíeert Gurnnnr vAN No"u*t ,.olgená
antwoord van Guigo : ,,nos... neque èxpensis nostris neque ecclesiae ornamËntis
ti{:t volgens Cons., XI:, r] exterarom qoippiam pecuniaruÀ retinere delegimus..."
,, Wii verkiezen geen geld dat van buiten komt [d.i. vÀn buiten de ,,termini" eniiet door
ons gewonnen] te alnYa fden..." Guigo wenst dus geen geschenken in geld, aanvaardt
er echter in natura,_wat blijktuit
het vervolg van Guibért's verhaal (êons-.,XLI, ;).
(5) Gedurende zijn proeftijd, behoudt de novice het volledig beiit van zijn'géíd
en goederen:,,suis omnibus integre usque ad diem professionis"omnino reserva-tis',
(Coi1r, XXII, t). N" zljnprofessieikan tril ae Kartuis Èegiftigen, is daartoe echter niet
verplicht:,,facultas sit... sua omnia quomodo vel quibui plà'cuerit distribuendi libera
tribu-atur" (ibid:).Het gebeurde soÀs wel dat de kartuis op dergelijke manier werd
begiftigd. Zo deed in rro8 Alcherius, samen met zijn zonen, een git-t, ten voordele van
een andere zoorrl{artuizer.Maar
Guigo blijkt er niet op uit g..i..it
te zijn om door
de familiën van zijn kloosteriingen vobrdelen te bekome.r... "Dit scheen hem een sevaarlijke toegeving aan de cupiditas.
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het voor hem geen gemakkelijke taak met de opbrengsten de vele onvermijdelijke uitgaven te dekken.
Een eetste post van uitgaven werd veroorzaakt door de aankoop van
sommige onontbeerlijke 'waren, zoals wijn (Cons., L, ,), vis (r), wellicht
ook stoffen voor klederen, alaam, enz., doot het betalen van belastingen
vooÍ het malen van het graan en het bakken van het brood (ibid.) (z), en
voor de huutgelden der stallen waar. de dieren overwinterden (Cons.,
XIX, r en LXI, ,).Vetdere onkosten, en wellicht niet de getingste,spÍoten
voort uit het onderhoud en de gedeeltelijkehernieuwing van de gebouwen.
Deze r,varen vrij takrjk en omvangrijk. De doruus saperior omvatte een
c/aastrum,eerr keuken en een refter (Cons., XXX, z), een kerk met kooÍgestoelte (Cons., XL[I, z) en rj tot r4 cellen (3). Een omheining met
toegangspoort (Cons., XXX, z) sloot alles af. De domusinferior had t6
tot zo cellen (Cons.,L,2), een gastenkwartieren een kerk (Cons.,XLII, r),
ook kapel geheten (Cons.,XLII, a). Onder de exploitatie-gebouwen worden vermeld : schuten (Cons., XLIX; L, z), een kaashuis (Cons., L, z)
en een opslagplaats (cellariam); .t moesten natuutiijk ook stallen vooÍhanden zljn voor schapen en muildieren.
Guigo u/as een ondernemend man. Hij hernieuwde haast geheel de
gebouwen van het domus.saperior efi van het dontusinferior, wellicht o.a.
om zrjn nieuw opgevat plan van de cellenbewoning, één ce1per persoorr,
tot uitvoer te brengen (+). Hij deed ook, in verband met het behoud van
de eenzaamheidin de cel, een watedeiding plaatsen die de bewondering
van zljn tijdgenoten afdwong (I). Niettegenstaande de kloostedingen
wellicht al de nodige arbeidskrachten hebben geleverd; - ook Guigo
heeft steen gebakken en muÍen beschilderd (6), - zullen dezeherstellings(r) Cons., XXXVIII,
3 : vis werd slechts gekocht bij grote ziekte.
(z) Het gra n werd gemalen op de gemene molens en het brood gebakken in de
gemene ovens.
(l) D. celien (,,laborios e fàctàe", Cons., LXIV, z) zljn opgetrokken ,,peÍ gyrum
claustri"; de kerk,,noÍl longe a crepitudine montis" (GurnnRT vAN NocnNr, op. cit.,

p.r).

Q) Zie hierover ifuo.
(5) ,,Hic [: Goigo] aedificia superioris et inferioris habitacionis Cartusiae pene
omnia vel nova constÍuxit \.el vetera renovavit et aque ductus lapideos labore admirabili
et exquisitis ingeniis fecit" (Chroniquedespremiers chartreux, op. cit., p. rz6). - ,,Aquam
autem tam haustui quam residuo usui, ex ductu fontis, qui omnium obambit cellulas
et singulo{um per certa fotamina aediculis influit, habent" (Gurnnnr vaN NocnNr, a1D.
cit., p. 3). - Graag hadden we iets meer vernomen over deze waterleiding. Ze wordt
niet vermeld in B. Brn'rnr-R. EvnaE.D, L'eau potable à trauersles áges,Luik, r9jr. Over
het probleem van de wateraanvoer in cle middeleeuwse kloosters vindt men enige goede
inlichtingen bij E. LnsNn, Histoire de la propriété ecclésiastiqaeen France, dl VI : Les églises
et les nonastères, centresd'accuei/, d'exploitation et de peuplement, Rijsel, 1943, p. 4t-47 :
Adduction de l'eaa...
(6) Meditationes,nr 4o7 Qp. cit., p. ryz) en nr 365 (p. rr8).
Ío

il

en hernieuwingswerken toch zwaar het budget van de Kartuis belast
hebben.
Een laatste bron van uitgaven dient nog vermeld, nl. het vedenen
van gastvrijheid en het geven van aalmoezen. Guigo had opgemerkt
dat de gastvrijheid het budget van vele kloosters te zeer belastte (r). Door
zljn eigen armoede-opvatting gedwongen, stelde hij paal en perk a n
het ontvangen van bezoekers eÍ..'aan het uitdelen van aalmoezen (Cons.,
XIX en XX). Personenwilde hij wel de gastvdjheid verlenen, hun paarden
voederen evenwel ntet (Cons.,XIX, r). Aan de armen schonk hij vrijgevig
't
brood of wat anders, maaï in de tegel geen ondetdak in klooster (Cons.,
XX, t). Deze maatregelen werden getroffen rla,araanleiding van de grote
toeloop van bezoekers, -frequentiamattendat hospitum (Cons., XIX, t),
enerzijds om de eenza mheid van de kloostedingen te waarborg€fl,
anderzijds om dezeniet te verplichten zelf te g^an bedelen, wat uitdrukkelijk doot de Regel van St Benedictus verboden uras en door de prior
absoluut geweerd werd (z). Guigo was er zich van bewust dat hij, ook op
dit gebied, tegen de Benedictijner traditie en tegen de handelingen van
de meeste ,,nieuwe" stichtingen inging. Maar hij wist eveneens dat ztjn
opvatting over het I(artuiserleven alleen door deze strenge houding van
de onderg ng kon worden gered.
Dit waren, in grote trekken geschetst, de vooÍnaamste bestanddelen
van de economie van de Grande-Chatreuse ten tijde van Guigo. Alles
was erop berekend door aanhoudende atbeid, aan eefi dertigtal bewonets,
een zeer eenvoudig bestaan te vetzekeren, dat hen zov toelaten hun
levensideazl,deuita so/itaria,te verwezenlijken. Ondanks de onvruchtbare
grond waarop de I(artuizers zich hadden gevestigd, 'was de uitslag
bevredigend : hadden ze geenovervloed, ze leden ook geen ontbering (l).
Guigo mocht over zijn tnnchting rechtmatig fier zljn ($.
(r) Over het belang van de organisatie der gastvrijheid in de middeleeuwse
kloosters, zie de zeer belangrijke studie van E. LnsNn, op. cit., p. 96-184 : Le foyr /'zrcueil. Hosbitalité et aumóne.
(z) Reguta sancti Benedicti,LXVI,
rr-zo i ,,... vagandi foris quae omnino non
expedit animabus eorurn..."
(3) Cons., LI, j : ,,NostÍum qualecumque vile propositum, penuriam, Deo
gratias, raro sentit aut abundantiam".
(4) Cons.,IV,7:,,Wieweet
wat onzeKafiuis ons kost, zalzichnietafvngen wat
wij met ons overschot uitrichten. Hrj zal er alleen over verwonderd zljn, dat wij rond
komen...)' - Onlangs verscheen over de armoede-opvattingen van de KartuizeÍs een
artikel van B. BlrcNx, Les preniers Chartreux et /a paaureté, rn Le Molen Age, t95r,
dl LVII, p. z7-6o. Na een overzicht van de betekenis der armoede voor het christendom
(p. r8-ly) onderzoekt deze auteur de getuigenissen, die de Kar.tutzers over haar in oorkonden hebben nagelaten, en de oordelen die Guibert van Nogent en Petrus Venerabilis
hebben uitgesproken (p. jt-j8); daarna ondervraagt hii de wetgevende teksten van de
Grande-Chartreuse (p. 39-4r) en eindelijk enkele geestelijke geschriften (p. 4t-tr).
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van de ^tme eenzaamheid.) Het apostolaat
\Vat totnogtoe over het l(artuizerleven is betoogd, zou de indruk kunnen
wekken dat de I{zrturzer, te uitsluitend om eigen zaligmaking bekommerd,
geenszinsbezorgd was om de evennaaste.Het zou er kunnen Í:ràarlijken
dat hij, benevens de amor Dei, propter qllemferri etfieri omnia debent(Cons.,
LXKX , j), geen aandacht schonk aan Christus' wootd door Benedictus
hernomen: diligere...proximum tamquamseipsam(Regula,IV, 4). Geen oordeel zou evenwel onjuister wezen. Ztjn bekommetnis om de evenmens
moet echter op haar beurt begtepen wotden in verband met de hele
levenswtjze zoals die door Guigo werd geschetst.
De l(artuizers konden onmogelijk zan armen- en ^afl gastenzorg
doen, zoals andere kloostergemeenschappenhet toentertijd deden (Cons.,
XIX, z), wijl ze et n ar streefden) arm efi eenz^amte leven (r). Om armen
te kunnen steunen en om gasten te kunnen ontvangen zouden zij verplicht
geweest zljn aan hun eigen opzet te verz^ken (z). Guigo dtukt zidn immers aldus uit : ,,De I{attutzer is niet n^ r de woestijn gekomen om er
voor een tijdje zorg te dragen over de lichamen van zijn evenmens, m àr
vooreerst om er de zaltghetd van ztjn ziel voor eeuwig te verzekeren"
(Cons.,XX, r). Deze uitlating wordt onmiddellijk a.v. aangevuld : ,,Het
kan hierom niemand verwonderen dat wij eerdet als onze huisvrienden
beschouw.en diegenen die hier aankomen daattoe aangespoord door
bekommernis om hun zieI, dan diegenen die ons bezoeken enkel uit
bezotgdheid om hun ltchaam, en dat wtj aan de eersten gÍotere tegemoetkoming vetlenen". De houding van de I{artutzer tegenovet de buitenwereld moet dan ook begrepen worden uit de vaste wil de atmoede en de
eenz^ mheid te beveiligen, en uit de diepe overtuiging dat het geestelijke
Ten slotte tracht hij de betekenis der KarturzeÍ-?.rmoede te omschrijven, en legt hij de
nadruk op de spirituele betekenis die Bruno's volgelingen haar toekenden (p. y r-6o).
Wij willen er ons van onthouden hier deze studie, vtz, r Iezenswaardige biadzijden in
voorkomen, ínhaar bijzonderheden te bespreken. De auteur heeft een voorliefde voor
bespiegelingen. De feiten, die rvij in dit hoofdstuk uiteenzetten,laten echter niet steeds
toe hem hierin te volgen. Van de Kartuizer-documentatie zljn herrr t.a. enkele stukken
ontsnapt. Hij kent b.v. Guigo's Meditationes slechts langs Migne en niet in de veel
rijkere uitgave van A. \X/ilmart. Aan de brief van $7illem van Saint-Thierry tot de
Kartttzers van Mont-Dieu gericht hecht hij te grote betekenis. Willem was een Cisterciënser die op meerdere punten het Kartuizer-ideaal niet begrepen had.
(r) Betreffende de houding tegenoveÍ de gasten aangenomen te Cluny is een
uitspraak van UoelRrcus, Consaetudines
in PL., CXLIX, kol. 638, leerrijk :
Cluniacenses,
,,... experiatur illud gregorianum quod hospites non solum sunt invitandi sed etiam
trahendi". De zelfde schrijver noteert hoe, het jaar waarin hij schrijft bij de ingang van
de vasten, 2jo varkens ,,in Christi nomine" verdeeld werden tussen de duizende bedelaars die, naar jaarlljkse gewoonte, zich op die tijd hadden aangemeld (op. cit.,kol.75).
Een evenwaardige aalmoes zort voor een instelling als de Grande-Chartreuse de economische ondergang hebben veroorzaakt.
(z) Uitvoetig en overtuigendzet Guigo dit standpunt uiteen in Cons.,XIX en XX.
\2
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de voorr^ng.heeft op het tijdelijke. De hulp aan atmen vedeend, blijft
beperkt tot het uitdelen van wat door het eigen dagelijks gebruik niet
wordt veteist. En dit wordt dan nog vooraf ter beschikking gesteld van
g_eestelijkenen geestelijke instellingen die gebrek lijden (Cini., XX, t).
\f,at hierna overblijft,.wotdt aan huis bezorgd bij armen uit de naburige
dorpen, dit om te verhinderen dat de eenzaamheidvan de Grande-Chartreuse doot de in de buurt levende bevolking zo:t gestooÍd worden
(Cons., XX, 6). De armen die zich bij de pooÍt aanmeláen, worden niet
algeweTen : zij ontvangen brood of ander voedsel (Cons.,XX, r). onclerdak echter, dat zij gemakkelijk in de omgeving kunnen vinden, wordt
hun slechts zelden vedeend.
Grotere betekenis kteeg voor de l(artuizer de gast die, om geestelijk
heil bezoÍgd,,kwam aankloppen. Het apostolaat betreffende dezé hospiies
had reeds onder Guigo een felle uitbreiding genomerr,
freqaentiamattendat
ltospitaru (Cons., XIX, r). Deze gasten werden nochiani niet feestelijk
behandeld. ,,Ïfle ontvangen deze peïsonen; we bereiden hun een béd
voor, gelijk aan het onze; we zetten hun de spijzen voor die we zelf
nuttigen. Hun paarden kunnen we bij gebrek aan middelen onmogelijk
voederen" (Cons., XIX, r). Talrijke personen van aanzienhebben iá die
omstandigheden op de Grande-Chartreuse verblijf gehouden. Bernardus
vond er de inspiratie voor zijn De diligendoDeo; Petrus Venerabilis kwam
er, opbeutjtg zoeken toen het hem weer eens te zwaar viel alle zoÍgefi
alleen te dragen; Raynald, aartsbisschopvan Reims, Odo, abt van SaintRemi te Reims, kardinaal Aimericus vonden eÍ op hun beuÍt geestelijke
stetkte; de hl. Hugo van Grenoble verbleef er herhaaldelijk; de hl. Petrus
\rafl. Tarentaise werd eÍ eveneens geregeld aafigetroffen. Ook leken
werden er ontvangen, zoalsblijkt uit het bezoek van de graaf van Nevers,
waarovet Guibert .van Nogent nieuws rvist te berichten. Al deze gasten
deelden ongetwilfeld in het goede dat de l(artuizers bezaten (Coot.,
XIX, l) en zij lteten ook niet na de exercitia spiritualia na te volgen (r).
Zij verspreidden de faam van de l(artuis : het is immers enkel door hun
toedoen dat de levenswijze vafl de l(artuizers werd bekend gemaakt,
wat dan verdet aanleiding gegeven heeft tot het overnemen door andere
kloosters van de Consaetudines,
en meteen tot het ontstaaÍt van de l(artuizerurde.

(r) \X/ellicht mag er hier terloops aan herinnerd worden dat ook de Conruetudines
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Ondet de vetschillende vormen van apostolaat (r) die doot de l(artuizers werden beoefend, heeft echter geen meer de aandacht getrokken
dan het schrijfwerk dat zij verichtten. Het is immers vooÍnamelijk langs
hun scriptoriam-activiteit om dat zIj de belangstelling van de mediaevisten
hebben gewekt (z). Niet steeds echter is hun liefde voor het boek in het
organische vetband van hun leven gev/aatdeerd geworden (l).
Een reeks aaneensluitendebedenkingen ligt er aan de grondslag van.
De eerste is dat de monnik, die een echte monnik wil zljn, leven moet,
als de getinge man, van de atbeid zljner handen, zoals Benedictus het
ideaal had omschteven (+) ..r zoals het grote voorbeeld der Kattuizers,
Hiëtonymus (y) het na Paulus (6) had toegepast.De tweede is dat er voor
de l(artutzer, die tot elke prijs zljn eenzaamheid moet beveiligen en dus

(r) Daat we ons beperken tot de meeÍ uitedijke voÍmen van het Kartaizerleven,
bliiven wif b.v. niet stilstaan bij het apostolaatvan het gebed, dat de Kartuizers wensten
uit te oefenen. Uit de hagiographische bronnen, uit de Consaetadines(cap. XIX, 3,
XX, r; XLI, 4) en voornamelijk uit de Meditalioneszouclen enkele treffende passages
kunnen aangestipt worden. Uit de Meditatione.cwillen wij er toch een paar aanhalen
(n. ro8, uitg. A. \il/rr-nenr, p. 86-87). Illustreïen ze dit apostolaat, ze typeÍen meteen
de mens. Guigo spreekt tot zichzelf : ,,Wanneer ze willen dat Gij vooÍ iemand bidden
zoudt,danzeggenzelJ:,,Hij iszoheilig. Hii iszo goed". Het is als brachtmen een
zieke naaÍ een geneesheeÍ, met de woorden : ,,Genees hem, verzorg hem. Hij is zo
gezond." Of zeggen z1i IJ dat wellicht, opdat Gii om die woorden hoop op zijn
redding zotdt veÍweÍven )" - ,,Nog wordt er U gezegd : ,,Bid vooÍ hem, want hij
heeftUgoed gedaan"; liever had ik dat men zei: ,,\Yant hij heeftmij krvaad gedaan".
Dan immers heeft hij mijn gebed vandoen. Gezonden hebben geen geneesheer nodig,
wel echter de mensen met wie het slecht gestelcl is. En ook hierom had ik dat nog
liever, omdat, naar het Evangeliewoord (Mt., V, 4i), de man die bemint wie hem
kwaad deed, zoon van God mag heten."
(z) In dit verband kunnen onder meer aangehaald worden : P. LrHrvrANN, wiens
artikel Bticherliebeund Bticlterpflegebei den Karthàasern, in Miscellanea F. Ehrle, dl V, Rome,
1924, P. #+ vlg. aan het uitgangspunt van meeÍdere onderzoekingen betreffende de
Kartuizers staat, en J. Dn Grrnr-r,rNcr, die in een va.n zljn laatste artikelen handelde over
Les cataloguesdes bibliothèquesnédiéualescheq les Chartreux et un guide de lectures ntédiéuales,
rn Mélanges Marcel Viller, Toulouse, 1949, p. 284-298.
(3) Alles willen verklaren door de stilzwijgendheid,
zoals F. voN Mrr-rAU,
Handbuch der Bibliothekswissenschaft,dl III, Leipzrg, r94o, p. r98, het doet, is geen uitleg
geven. Ook de Benediktijnen waren verplicht te zwijgen. Het voorschrijven van een
silentium perpetuun, op het genenal Kapittel der Benedictijner-abten te Reims, in rr3rrr3z gehouden (zie de teksten bii U. Brnr.rÈnn, Docamentsinédits..., Maredsous, r894,
p. 9j,9t vlg. en ro6 vlg.), heeft in geen enkele van de betreffende abdijen enige invloed
gehad op de scriptorium-arbeid. Het interesse der Grande-Chartreuse vooÍ schrijfwerk
gaat veel dieper.
(+) ,r... quia tunc veÍe monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt, sicut et
Patres nostri et ApostoIi", Regula, càp.XLVIII.
$) Zie p. j8, Í1..z.
(6) Hiëronymus maakt zelf reeds, in de daareven vermelde tekst, op Paulus
beroep.
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zijn cel nooit mag vetlaten, ofi b.v. op het veld te werken zoals de oude
monniken of zelfs de Italiaanse eremieten van Camaldoli dat deden,
een arbeid dient gezocht, die op de cel zelf kan worden verricht. In
aansluiting bij een oude traditie, die schrijven voor een lichamelijk werk
etl voor echte handarbeid aanzag (r), werd dan scriptorium-arbeidvoor
de l(artuizer verkozefi. Een derde bedenking was dat het verspreiden van
nuttige geschtiften hoogst verdienstelijk werk was. Nu de Kartuizer
u/egens de eenzaamheiden de stilte waarrn hij leven moet, geen apostolaat
door het woord, door armenzorg of ziekenvetpleging kan verrichten,
valt ztjn handenarbeid heel gelukkig samen met het hulpmid deI van zijn
apostolaat : het vermenigvuldigen van goede geschriften en het verzorgen
van alles u/at hiermede in betrekking st^at.
E1k van deze grondgedachten zov. ^ Ítzienhjk kunnen worden uitgebreid, m at in het kadet van dezeuiteenzetting kan hieraan firet gedacht
worden. Het moge voorlopig volstaan de twee eerstehier nader te hebben
bepaald en één woord meer te zeggen over de derde.
Voor Guigo is het boek de ,,eeuwigheidsspijs" van de zielen (Cons.,
z-4). Daarom wordt er in de l(artuis een zo grote zotg besteed
XXVIil,
aan het bewaren en het vervaardigen van boeken. De I{artatzet die
niet mag prediken met het v'oord, zaL dan door de arbeid van zljn handen
het wootd Gods verkondigen. Ieder boek dat hij overschrijft is een verkondigeïv^n de waatheid meet. Door elk van die boeken worden mensen
van de dwaling teruggevoerd tot de waarheid, worden andere tot vooruitgang in het katholieke geloof geleid, worden tallozen tot berouw. over
hun zonden en gebreken a ngezet, en tot het vedangen aangespoord van

(t) Op de evolutie van cle handenarbeicl bif de monniken moeten we hier niet
verder lng an. Goede bladzijden eï aan gewijd treft men o.m. aan bii U. Brnr,rÈnr,
L'ascèse bénédictinedes origines à la fn du XIIe siècle.Essai historique, Maredsous, 1927,
p. zjo vlg. en in het Nederlands bii M. Vax Assc:r^n, ,,Diuinae uacare/ectioni". De ,,ratio
stadiorttm" uan St Benedictas, in Samis erudiri, rg48, dl I, p. 3o vlg. Reeds sommige
uitspraken van de ,,Woestijnvaders" had{pn de landarbeid minder geschikt geheten,
zie o.a" R. Dnacunr, Les Pèresdu Désert,Farijs, r9jo, p.XL. N7anneerGuigo, in het
spoor tredend van Hiëronymus en Cassiodorus, schrijfwerk als handwerk voorschreef,
was hij hierin reeds voorafgegaan door een lange Benedictijner-tÍaditie, die landarbeid
had laten staan als voor monniken minder geschikt. De ontwikkeling van de liturgie
had t.a. de nodige tijd niet meef, gelaten om de steeds uitgebreider wordende domeinen
eigenhandig te bewerken. De ploeg had plaats gemaakt vooÍ de pen, - zo drukte Petrus
Venerabilis zich nog uit in een brief, die invloed vertoont van zrjn vrienden de Kartuizers, - pro aratro conuerÍatur manus ad pennam (PL., CLXXXIX,
kol. 97). Deze
evolutie ga t echter niet, zoals M. VeN AsscHn, loc. cit., meent, op de letter van Benedictus' Regel teÍug. Sf/anneer Citeaux de lettedijke beoefening van deze Regel wil
hernemen, wordt niet naat de pen, maar naar de ploeg gegÍepen. Er werd eenvoudig
gepoogd een traditie die, met Cassiodorus, Ferreolus en anderen, schrijfwerk voor het
beste handwerk à nz g, in Benedictus'teksten oveÍ de /abor manaumbinnen te smokkelen.
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het eeuwige vadedand. Manibas praedicare z het apostolaat vzn de pen,
daarzan kan de zrme eeflzame zich volop toewijden.
Op dit centrale punt : de verplichting tot handenarbeid, wiens opzet
het is producten van de geest te vermenigvuldigen en te verspreiden, is
Guigo schatplichtig tegenover Cassiodorus' De institutione diuinarum
litterarum (r). \(legens de betekenis van deze ontlening van wootden én
van geest, moeten we hier vooruitlopen op wat logischerwijze tn het
derde deel van oflze uiteenzetting, - de bronnen der Consuetudines,
zou hoeven besproken te worden. Laten wij eetst aan de afhankelijkheid
van Guigo tegenoveÍ Cassiodorus herinneren en dzarna aantonen dat
ook diens geest in de Grande-Chartteuse is overgev/aaid.
De teksten zljn duidelijk : Guigo panphraseeÍt Cassiodorus.
CessroooRus, De institurionediuinarum Gurco, Consaetudines,
XVIII 3-4,
kol.
LXX,
kol.
r
t44
6y-696
litterarum, PL.,
:
vlg. : PL., CLIII,
,,Ego tamen fateor votum meum, quod inter
vos quaecumque possunt coÍpoÍeo labore
complere, antiquariorum [: copiïst] mihi
studia, si tamen veraciter scribant, non
immerito forsan plus placere, quod et mentem suam relegendo ScriptuÍas divinas
salubriter instruent et Dontini praecepta
scribendo, longe lateque disseminent. Felix
intentio, laudanda sedulitas, mana hominibus
praedicare, digitis linguas aperire, salutem
mortalibus tacitum dare et contÍa diaboli
subreptiones illicitas calamo attràmentoque
pugnare. Tot enim vulnera Satanas accipit
qaot antiquarius Domini verba describit.
Uno itaque loco situs, operis sui disseminatione per diversas provincias vadit. In locis
sanctis legitur labor ipsius, audiunt populi,
unde se a praua uolantate conaertentet Domino
pura mente deserviant. Operatur absens de
opere suo. Nequeo dicere vicissitudinem
illum de tot bonis non posse percipere, si
tamen non cupiditatis ambitu, sed Íecto
studio talia nascatur efficere..."

,,... libros quippe tamquam sempiternum
animarum nostÍarum cibum cautissime
custodiri et studiosissime volumus fieri,
ut, quia ore non possumus, Dei uerbun
manibus praedicemns. Quot enim libros
scribimus, tot nobis veritatis praecones
facere videmur, sperantes a Deo mercedem pro omnibus, qui per eos, vel ab
errore correcti fuerint, vel in catholica
veritate profecerint, pÍo cunctis etiam
qui vel de sais peccatis et aitiis compancti,
vel ad desiderium fuerint patr.ne coelestis accensi."

Het tekstvetband van de passage uit CassiodoÍus noopt eÍ toe te
besluiten dat het schtijfwerk, waarover de prior diens opvatting deelt,
inderdaad ook voor hem : /abor mafttltlmheette. Heeft hij dan Cassiodorus'
u/ooÍden c0r?0re0/abore, operis disseminatio,/abor ipsias, operatur... de lpere
(r) De invloecl van Cassiodorus op de Middeleeuwen zouden wij liever ietwat
hoger aanslaan dan M. VaN Asscnn, op. cit., p. 24, het doet.
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fllo, mantl ... praedicare,enz. niet alle overgenomen, de instrumenten die
hij op de ceI laat komen, betteffen enkel dat werk. Behoudens het uitzonderlijke geval (raro ualde)van de monnik, die alterias artis zoa zijn en
dan de instrumenten van zljn eigen vak beschikbaar heeft, ontvangen
immers alle Kattuizer-monniken het volledig stel schrijfbenodigdheáen
op hun ce1,dat wij boven hebben opgesomd. Ook het dolabrtltn,w^ara Ít
Guigo slechts nadethand herinnert en dat eveneens ad operais bestemd,
houdt hiermede vetband (t). Andere instrumenten waarmede een handwerk zou kunnen verricht worden, worden door de prior aan ztjn monniken niet beschikbaar gesteld. Ander handwerk dan schrijfwerk heeft
hij dus niet voorzien. \X/anneethij dan, Cons.,XXXII, het verbeteren van
handschriften en het inbinden ervan onder één woord, ta/i opere laat
schuilgaan, bewees hij andermaal op Cassiodorus terug te gaan (i) en met
hem in te stemmen. Het patronaat van Hieronymus moet ook hier weer
ingeroepen worden (l). Petrus Venerabilis, die dikwijls op de l(aruis
kwam, staaft heel dit betoog, wanneeÍ hij aanstipt dat het hàndwerk van
de l(attuLzeïs ruaxiruein scribendislibris bestond (+). Op het einde van de
XIIe eeuw zou Adam van Dryburgh een eensluidend en uitvoerig getuigenis van de onveranderde I{artutzer-traditie geven, en het scftrilfwerk een onsterfelijk werk heten, een \À/erk dat niet voorbrjgaat, m^at
blijven za| (5).
Q) Dolabrum is een ijzeren werktuig r ,,... fercamenta: ... dolabrum ...", zegt
Cons., LVII, 4. Tussen de verschillende mogelijke betekenissen komen enkel die vÀ
houtbeitel of houts chaaf in aanmerking. Het was een ijzeren blad met brede scherpe
op
top en in een houten handvat gezet, of schuin in een langwerpige houtèn
:1.+.
{.
blok gestok_en,ongeveer zoals onze schaaf. F'et werd gebruikt ad opera, e.r -.àt bepaald
voor het afsteken of afschaven der houten berderen, welke bii het inbinden ,r"À ...t
handschrift werden aangewend. Deze betekenis v,ordt door de Karturzer-traditie
bevestigd.De Statuta antiqua, dl II, cap. XVIII, drukken zich nog uit a.v. : ,,Ille autem
qui ligat libros, si scit et potesr, dolat postes..."
(r) cassiodoros, De institutionechristiana,cap. XXX, PL., LXX, kol. r r4;, schrijft
ook het fijne verzoÍgen van de boekband vooÍ.
_ __ @,,Scrihebant libros ut et manus operetur cibos...", Ep.tz5 adRusticum,uitg.
I. Hrlnnnc (Corpas script. eccl./at., dl LVD, \X/enen, r9ro, di III, p.r3r.
more antiquo Aegyptiorum monachorum, singularès cellas perperuo
- (+) ,,...,
inhabitant, ubi silentio, lectioni, orationi atque operi manuum-, maxime in sàribendis
pL., CLXXXIX,
libris irrequieti insisrunt." De niracalis,l.il,
XXViII,
kol. 945. Dit
werk is-geschreven na het opstellen der Consuetudinetvàn Guigo. Het geeft-op deze
p_laats de kennis weeÍ van het Kafiuizerleven
die de schrijver op de GrandeChartreus e zelf heeft kunnen opdoen.
(l) Adam werd rond rr87 Karttizer. In zljn De quadripartito exerciíio cellae(PL.,
_
CLIil, kol. 88r) zegt hij : ... ,,hoc quidem scire debes tu, qli habitator cellae es... ur
!!ef manuum, horis et tempoÍibus constitutis, pÍout licet, dècet et expedit, insistas..."
S7elk werk ? Het werk dat de prior u oplegt... ,,PoÍro si ita providerit prior, unum est
cui in operatione specialiter intendere debes, ut viclelicet et scribere diicas... et ... ut
scribas. Hoc quodammodo opus, opus immortale est..." Volgt dan een hooggestemde
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Hoe werd dit wetk vetricht ? Aan de hand van de instrumentenlijst
van Cons., XXVIII, z, kan men de verschillende werkzaamheden nagaan,
die de monnik in de beoefening van zijn apostolaat der pen verrichten
moest. Het perkament dat elk, 's Zondags na de Nonen, ontving was
teeds vooraf gtof onthaard en ontvleesd. Met het scalpellamwerd het dan
in de cel verder afgewetkt. Hierna werd het met krijtmeel (cretam)g.schuurd; de pumicesduo dienden daarvoor. Hierdoor werd belet dat de
inkt bij het schrijven zou uitlopen en dat de pen door het te ruige vlies
zou geschonden worden. Zo vootbereid werd het perkament met scheermessen (nouacula)op de gewenste maten versneden. Met de linieerspeld
(panctoriaru) werden de randprikken aangebncht, welke de afstanden
tussen de lijnen zouden aanduideÍ:', waarna in potloC, met behulp van
Itntaal (regula) of linieerra m (postam ad regulandunt),de lijnen w-erden
getrokken waarop het schrift zou komen te staan. Dit alles was nog m ^r
het voorbeteidend werk. \Tanneer dan ook de pennen (pennas)versneden
waren, kon het voornaamste een aanvang nemen : het overschrijven zeLf,
verticht op het scriptoriuru, de schrijfbank, die in elke cel aanwezig was.
De boeken die moesten overgeschreven worden (libros transcribendos)
had elke monnik's Zondags ontvangen met het perkament, de inkt, de
pennen en het krijt, voor de hele week (Cons.,VII, q). De I{arturzer aaÍl
het werk moet men zich dus niet anders voorsteilen dan de vele scriptores
wa rvan de afbeelding is bewaard gebleven; alleen za| ztjn schrijfbank
minder monumentaal zijn geweest en zljn tnstrumenten minder kostbaar.
De armoede had ook op dit punt haar woord mee te spreken.
Over de handschriften zelf van de vÍoegste Kartuizer-scriptoria
weet men nog maar zeer weinig. Uit het feit dat elke monnik de beschikking kreeg over tv/ee inktpott en (cornaadao) (Cons.XXVIII, z), kan men
wellicht afleiden dat er, benevens de zwarte inkt voor de gewone transcripties, ook rode inkt vooÍ de titali van dje teksten werd gebruikt. Of
echter toen reeds, zoals tegen het einde van de XIIe eeuw, biijkens het
getuigenis van Adam van Dryburgh, handschriften versierd werden, vermoedelijk met kunstige en kleurige initialen, en of er miniaturen wetden
in aangebracht (libris ... uel ornantlisuelilluminandis...)blijkt uit geen enkele
plaats van de Consaetudines.De A,[editationesechter lijken deze vraag
positief te beantwoorden. In n. $S verschijnt inderdaad een : Ecce cam
pingis"". (t). Het schilderen, wa r.vaÍt hier sprake, is zonder twijfel een

lof op het ,,schrijfwerk". Kol. 883 : ,,Attende tibi et operi manuum tuaÍum. Insta in
illo. Hoc esse debet specialiter opus tuum ut... libris scribendis cliligenter operam
impendas". - Adam beschrijft uitvoerig het vervaardigen van boeken (op. cit., koI.
88r) : het voorbereiden (van perkament, inkt, linieëren, enz.), het schrijven, verbeteÍen,
versieÍen, verluchten, inbinden, enz.
(r) Uitg. A. \Wrr-neRr, p. r38 : ,,Ecce cum pingis aut aliud aliquid tale facis, ad
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naschilderen van bestaande voorwerpen. M"g dan hier de mening niet
worden vooruitgezet als zou het versieren en verluchten van handschriften, dat op het einde van de XIIe eeuw gebruikelijk was, ook onder
Guigo en doot hem reeds .verd beoefend ? \Vas dit zo, dan volgde hi1
ook op dit punt Cassiodorus' voorbeeld na (r).
F-en':l'aalovergeschteven moest de tekst met grote zorg geëmenddeetC worden (z). Omdat dit waarschijnlijk het best bij voorlezing van
het prototype geschiedde,wetden hiervoor eenzaamheiden stilzwijgendheid, indien nodig, gemildetd (Cons., XXXil). Hierna slechts konden de
vellen wotden ingebonden : met de ptiem (subalant)werden gaatjes gemaakt, waatdoor de touu/en geschoven werden; in de houten berdeten,
bij voorbaat reeds met het dolabrunt,de houtbeitel, bewerkt, werden deze
vastgemaakt; over de berderen heen werd dan het leder getrokken. Om
deze verrichting nauwkeurig te laten vetlopen, werd ook hiervoot toelating verleend het werk gezamenlijk te verrichten err, zo nodig, een woord
te spreken (Cons., XXXII).
Een laatste bezigheid bestond in het aanleren van het schrijversambacht. Slechts zelden, zegt Guigo (Cons., XXVIil, z), aanvaardenwij
als monniken mannen die een ander ambacht uitoefenen. Aan allen,
- het geval van een
- leren wij inderfrater alterius artis uitgezonderd,
daad, als het mogelijk is, te schrijven . Deze zin, dte lnen soms verkeerd
heeft begrepen, sluit in dat alle monniken, op de l(artuis aanvaard, er
hebben leren schtijven, emenderen, inbinden , enz.) volgens de gebruiken
die er heersten. Hii sluit ook nog in dat, zoals Cassiodorus dat t.a. veronderstelt (3), een grondig onderwijs in de Latijnse taal gegeven werd. In
dit verband ook lijkt het dat een ernstige studie van de teksten die moesten
overgeschreven worden et plicht was, vermits het emenderen van het
over te schtijven u/eÍk, desgevallend aan de transcriptie moest vooraf-

exemplum aspectaealiquando vel praesentis rei alterius hoc facis" . Deze tekst kan even
goed allusie malqerL.opmuurschilderingen in de kerken van de Kartuis als op miniaturen
in handschriften.
(r) Deze had zelfs een reeks na te tekenen voorbeelden aangelegd, waarover hij,
op. cit., kol. 114r-1146, spreekt.
(z) Ook voor deze emendatie, evenals vooÍ het zotgvuldig verbeteren van de af
te schrijven teksten, gaf CassroDoRUSnuttige wenken, op. cit., kol. r r45. Pnrnus DanteNr
van wie Guigo op enkele punten afhankelijk is (zie : deel III), had ook deze correctiebekommernis : ,,... eX quibus nimirum codicibus nonnullos pÍo nostÍa possibilitate
correximus...", De ordineeremitarum,PL., CXLV, kol. 3 j4.P. Lssu,rNN (arr. cit.) heeft
de emendatie in de latere Kartaizen op een zeer. belangwekkende wljze behandeld.
(3) ,,Sed ne tanto bono, mutatis litteris, scriptores verba vitiosa permisceant, aut
ineruditus emendator nesciat erratz- corrigere, orthographos antiquos legant... ,,OP.
cit., kol. rr4J.
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ga n. Zo vatte Guigo in feite persoonlijk ztjn schrijverstaak op (r), en
zo had Cassiodorus het hem voorgedaan. \Vij menen dus dat de tijd aan
de opera besteed, meteen een studietijd kon vrorden, die op het overschtijven moest voorbereiden. Het is t.a. opvallend dat in het l(atvrzerdagprogramma geen studietijd is voorzien. De ttjd aan de exercitia spiritualia gewijd, kon natuurlijk ten dele besteed worden aan de lezing van
vïome geschtifteÍl, maar dit dan als voorbereiding tot het verdere gebed.
De studie, door het schrijfwerk zelf opgedrongen, mocst in de schrijftijd
uitgemeten worden. Hietom menen we dan ook dat de ,ltatuta antiqua,
veÍre van te innoveten, zoals Dom A. Stoelen denkt, een bestaande
gewoonte en noodzaak hebben uitgedrukt wann eer ze nuttige lectuur
tiidens de arbeidstijd toelieten (z). Evenwel zou een overdrijving noodzakehjk het verdwijnen van de handarbeid met zich meebrengen.
De aandacht, die doot al dezeverscheidene,opslorpende bezigheden
werd vereist kon ook, al werd en zIj dan nog met apostolaatsdoeleinden
verricht, een gevaat worden voor het essentieeledat de monnik zich had
voorgesteld na te streven, de amor Dei. Om dit te verhinderen dringt
Guigo er tot tu/ee maal toe op aan, alle handwerk regelmatig doof, een
kort gebed te ondetbreken (Cons., XXIX, ).
Om de plaats van cle arbeid in het leven van de monnik te leren begrijpen, volstaat het niet aante tonen, welk werk hij verricht en met welke
geest hij het doet. Er moet ook onderzocht worden hoeveel van zrjn trjd
hij et aan schenken moest. Dit nu was een merkelijk deel van zljn dug.
Met opzet had de ptior het oÍficie ingekort. De gestrengheid van het
eremietenlevenliet niet toe,zo drukt h1j zichuit, lange tijd aanhet reciteren
van het officie te besteden (l). ZIjn antiphonariamwas van áeze houding
o.m. een treffend bewijs. Over de tijd die het officie en de uitzonderiijke
Mis innemen, zljn we niet verder íngelicht. Indien we vijf uren officie
aanvaarden, zoals in de vÍoege Benedictijnerkloosters, dan blijven we
ongetwilfeld niet vet van de werkelijkheid verwijderd. Voor onze berekeningen moet nog tevens aangestipt dat het langste cleel etvan, Metten en
Lauden, altijd vóór zonsopgang werden gezegd; àat 's \Tinters ook
Primen vóór zonsopgaÍ7g, Completen Íta zonsondergang werden gebeden. Vaaraan wordt de lange tijd, die dit dagbegin en -einde scheidt,
besteed? Vooreerst aan het opzeggen van het dagofficie, dan aan geesteQ) Zie hiervoor de inleiding op zijn ,,critische" bewerking van Hiëronymus'
brieven, PL., CLIII, kol. j9j- j94. Daar verklaart hij tevens dat ook andere werken door
hem op die wijze zljn behandeld geworden.
(z) ,,Porro a spatiis operi manuum deputatis utilitatem non intendimus excludere
lectionis ..." ,I, 4r, fl. zo. Cfr A. Stonr,eN, De oudedagordeuan de KartuiTers, op. cit., p. 2oz.
(3) ,,Institutionis eÍemltlcae gr.à.vrtàs
non sinit longa in cantandi studiis temporum
insumi spatia.. . Ob hanc rtaque causam quaedam de antiphonario auferenda seu brevianda putavimus..." Tekst bii C. Ls Cournw-x, op. cit., dI I, p. 3o8.
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lijke oefeningen en aan handwerk. 's Zomers wordt een siesta voorzien,
als vetgoeding voor de korte nachtrust. De handenatbeid beslaatgrlssl
's
's
modo Zomets de duur tussen Prime en Vespers,
\7inters, die tussen
Terts en Vesperc (Cons.,XXIX, 3). Hietbij moet rn a^nmerking genomen
worden, - u/e komen er verder niet meer op terug,
dat een deel
van deze arbeid natuurlijk huishoudelifk werk bettof. De onafwendbare
bezigheden van alle eenvoudige mensen bleven ook de I{arturzet niet
gespaard : eten koken, haardvuur onderhouden, huisgerief en cel teinigen,
klederen verstellen, waren de opera seruilia of de ad humilitatem spectantia
fficia (r), die elke monnik voor zichzelf moest afhandelen. De eenvoud
van het te beteiden maal en van de klederen, de kleine opperulakte van
de cel, - een vierkant gebouw van iets meer dan 4 m. ztjde, - maakten
dit werk alles samengenomen zeer weinig tijdtovend. Het allergrootste
deel van de tijd aan handwerk toebedeeld, kon dus aan andere bedrijvigheden worden voorbehouden. Hoeveel bedroeg dat ? Indien wij Guigo's
uiteenzetting (Cons.,XXIX, 3) en die van Dom A .Stoelengoed begrepen
hebben, dan blijkt het dat 's Zomers, 416 \ran de tijd die niet
naar het officie gaat, aan handwerk wordt besteed en zf 6 aan exercitia
spiritaalia, terwijl's \flinters 31, v^n die tijcl aanhandwerk, zl5 aan geestelijke oefertingen is gewijd. STienaar het voorbeeld van Dom I. Le Masson,
m aï dan gedutende een gans jaat, de werkelijke zonnetijd op de GrandeChartreuse met Guigo's gegevens over dageinde en -begin zou willen
vergelijkerr, zort bij benadering kunnen uitrekenen hoeveel uren ongeveer
dit gtote deel van de l(atuizer dagorde bedroeg (z). Bij gebrek aan dit
vergelijkingsmatenaal, kan enkel vastgesteld worden dat een gÍoot deel
van de beschikbaÍe tijd aan handwerk, en dus aan het apostolaat van de
pen was toegewezen. Duidelijker kon de rol van dit schrijfwerk in het
leven van de Kattuizer dan ook niet worden aangetoond.
Nagaan hoeveel vellen pet dag en per man de l(artuis kon opleveren,
zal wel, zonder nieuwe gegevens, niet meer mogelijk zt1n. zo à 3o bladztjdenl'arr 20 lijnen voortbrengen per dag zal ongetwijfeld ook in smipnria
waar het perkament niet meer moest worden voorbereid, steeds grote

(r) Gurco,

Vita Hugonis episcopi Gratianopolitani, in PL., CLIII,

kol. 77o.
(r) Bii zijn commefltàar op Cons., XXIX, r bracht L Ln MassoN verslag uit over
één dergelijke proef die hij op een heldere Novemberdag had gemaakt. Zij kan reeds een
nuttige aanwljzing zljn, aI zal de duur van het officie die hi j vooÍopzet, overdreven zrjn.
De dagklaartewaarbij het mogelijk is een boek telezen, eindigt kort na r8 uur en begint
omstreeks 6 uur. Geven wij aan het dag-officie, de halve duur van het gehele officie,
ena ndit laatste eenvolledige duurvan , uur, dan blijven meer dan 9 L/, urenvoor
geestelijke oefeningen en handenarbeid over. Uitgerekend naar de reeds aangegeven
verhoudingen telde een l-Novemberdag dus 53/awerkuïen en j3Á urenvoor geestelijke oefeningen bestemd.
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uitzond.ettrg zijn_geblg"g" (r).
ovetschtijven op twaalf
Pti.. lnlteria
dagen trjd, zoalsNilus de Jongete deed (z), was eveneenseen topprestatie,
- ztjn btograaf zou ze anders niet hebben vermeld, - die buiten de
gewone maten viel en eerder tot een gekrabbel moest leiden dan tot het
studiosissimeafgewerkt geheel dat Guigo vÍoeg (Cons., XXVIII , j).
\íat hietvan ook zIj, de handschtiftenproductie der Grande-Chartreuse
moet, gezien de tijd, die een tiental personen (l) .t iedere dag konden aan
wijden, bepaald zeerbelangdjk zijn geweest.Dat de vra; g Ír ^r perkament
en leder et inderdaad groot was, blijkt tevens uit cle schenking gedaan
doot Willem II, graaf van Nevers, naderhand zelf I{atturzet conveÍs
geworden in Portes. Ztj bestond in een grote hoeveelheid rundsvellen
en perkament, waarvan hij wist hoe onmisbaar die aldaar waren (4).
F,en zo belangrijke copiïsten-bedrijvigheid veronderstelt natuudijk
de organisatie van een uitleendienst, waarbij de l(artuis handschriften tet
transcriptie ontvangt en dan op haar beurt handschriften uitleent. Voor de
critische uitgave van Hiëronymus' correspondentie heeft de ptior deze
brieven van overal laten komen z andecuntqtle
qaaesitas(5). Over de ruildienst die tussen Cluny en de Grande-Chartreuse bestond licht een brief
van Petrus Venetabiiis ons in. Cluny bood enkele uitae in leen, één werk
van Ambrosius, één van Hilarius, en beloofde een werk van Prosper
van Aquitanië uit een bijhuis te laten komen. De Grande-Chartreuse
werd verzocht een bepaald handschrift der brieven van Augustinus
te willen zenden (6).
(r) Dit voorbeeld bii E. LnsNn, I:listoire de la proprióté ecclésiastiqae
en France, dl IV :
Les liures, ,,Scriptoria" et bibliothèqars,Rijsel, r9j8, p. 376.
(z) Zie S7. lTerrnNBACH, Das Scltriftwesenim Mittelalter,Leipzig,r895,p.289
vlg.
(1) Niet altijd heeft de Kartuis het toegelaten ledenaantal bereikt. De procurator
hield zich daarenboven niet met schrijfwerk, maar met de administratie onledig.
(4) ,,Boum tergora et pergamena plurima retÍansmisit, quae pene inevitabiliter
ipsis necessaria esse cognovit." Gurnrnr vaN NocnNr, a1ó.cit., p. 34, H.et ontvangen
van geschenken in de voÍm van benodigdheden en geteedschap voor het scriptoíium,
was aldus reeds door Guigo in de praktijk aanvaard. Het zou een lange traditie in de
Otde blijven. In de tweede helft van de XVe eeuw zou b.v. Jacobus van Gruytroey
het hem nog nadoen. Een nota van ztjn hand verklaarde : ,,Dit boec heeft ghebonden
brueder Jacobus van Gruytroey, ar.m Carthuser bij Luyck. Bidt om God voer hom.
Ende Cristiaen sijn brueder heeft dat leder betaelt" (zie : P. VnnHsyDEN, Linburgscbe
in Limbwrg, 1947, dl XXVI, p. 176 vlg. en L. INonsrncn, De boekhandin de
boekbanden,
Nederlandena00r r6oo. Een beknopt ouerqicht,tn WetenschappelykeTrydingen, r9rr, dl XI,
kol. 73-78). - Mag in dit verband, om der waarheids wille, aangestipt worden dat
dezeKatuizer., evenmin als Guigo en als zovele andere, die cloor A. Bostius, P. Dorlandus of Th. Petreius onder de ,,Carthusiensis ordinis viri illustres" weÍden vermeld,
van oordeel was dat de ware bescheidenheid het anoniemaat vooÍschreef, dat voor alle
vrienden der Kartuizers het raadplegen van de schrijvers der Orde van de latere geneÍaties zo bezwaarhik maakt.
(S) PL., CL[I, kol. y93.
(6) PL., CLXXXIX,
kol. ro6.
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De eersten die bij dit vele schrijven baat vonden, v/aren de l(artuizers
zelf. Door hun inspanningen slaagden zij er in een prachtige bibliotheek
samen te stellen. Reeds de zegslui van Guibert van Nogeni hebben haar
ditissimageheten (r). In het begin van de XIIIe eeuw -.id door een goed
ingelicht hagrograaf, z|j het dan ook met een ongelukkig beeld, g.rptók.rt
over ,,een zee YaÍl boeken", die men op de l(artuis kon aantlefrèn (z).
De waarde die het boek in hun levensideaalhad aangenomen, gaf ook aan
- senpiternumanimarum nostrarum ,ibrru (Cons.,
\tl_Z_"lg vooÍ het boek,
XXVIII, 3) en opusirumortale,... nnlxtransienssedmanens(l), - een diepere
'de
betekenis. I(reeg elk van de koster-bibliothecaris uit
bibliotËeek
Cons.,
:
XXVIII,
twee
ymario
boeken
mee,
de
grootste omzichtig3)
\de
heid en de gÍootste zorg werd hun betrefrendehet bewaren en het gebru"iken er van op het hatt gedtukt. Elk werd verzocht er zotgvoor teáragen
dat zij nooit doot de took van de haatd, door srof of áoor ander iuil
besmeurd zouden worden (+).
De l(artuizers waren echter niet de enigen om van deze scriptoriuruatbeid te. genieten. Aanzagen zlj hun schrijfwerk als een aposrólaat tot
verspteiding van goede geschtiften, dan is het zeker dat tàtrijt. handschriften uit de l(attuis in andere klooster- en kapittelbibliothek en zljn
terecht gekomen. Slechts n een grondig onderzbek van de bewaard
gebleven producten der vÍoege Grande-Chartreu se, zal het mog elljk zijn
dit punt zeer concÍeet te omschrijven. Vooraleer dit onderzoJk i'rrgrr',rt
wordt, kan echtet aan het bestaan van deze ,,handel" niet in het riilrt
getwijfeld worden.
Cassiodorlls verzet er zich niet tegen, dat voor deze handenarbeid,
die het geestelijke dient, een vergeldlng (uicissitadinem) zov aanvaard.

(t) ,,... cum in omnimoda paupeïtate se deprimant, ditissimam tamen bibliothecam coaggeï^nt. Quo enim minus panis huius copia materialis exuberant' tanto magis
illo, qui nec perit, sed in aeternum peÍmanet, cibó operose insudant" (Op. cit., p. ;).
(r) Ar,nxaNnnx,Vita Hugonis episcopiLincolniensis (PL.,LCLIII,
kol. 95 r): ,,Considerabat tantum ibi opportunitatem..a.andi soli Deo. Cui negotio hoc pí^.ripu'r- videbatur adminiculafi, praediues scilicet libroran abundantia, legendl facultas copioà, orandi
quies inconcussa"... - Toen Petrus vanTarentaise, O. Cist., naar de Klrtuis kwam
om eÍ..lig9 cllLgen-te verblijven, werd Flugo, de latere bisschop van Lincoln, roen
monnik in de Grande-Chartreuse, tot zrln dienst gesteld : ,,Si lectió recitari, si quáe;bet
sententia in tanto librorum pelago inquiri petebatur et inveniri, ad haec Hugo piornptr^
eràt" (ibid., kol. 958).
(3) Aoan vaN DnvnuRGH, De quadripartila exercitio ce//ae,PL., CLIII, kol. ggr.
(4) Gurco, Cont., XXVilI, j , ,?... quibus [: libris] omnem diligentiam praebere
jubetur, ne fumo, nec pulvere vel alia sorde maculentut." Cft. Psrnis DeirarïNr,
De
institatis O.8., P1,., CXLV, kol. 35o:,,Praesertim libros sanctosita custodiat, ut Írumquam manus suPeÍ litteras teneat, numquam fumo nigrescere vel ignis ardorem permittat."
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worden (r). A1 vinden 'v/e ovet deze vergoeding van de scriptoriamarbeid geen enkel spoor in Guigo's gewoonteboek, toch blijkt dit u'el een
doot hem aanvaard principe te zljn geweest. HrlzeIf beklemtoont slechts
één aspect van het vruchtbaat tesultaat door deze arbeid opgeleverd,
sperantesa Domino rnercedem.
Urt zljn aanleunen bij Benedictus' principe,
si /abore mantlant saartlm uiuant (Regu/a monachorum,XLVII)
en uit zíjn
afhankelijkheid v^rr Cassiodorus, mcet echter zonder twijfel besloten
wotden dat Guigo ook een materiële vergoeding voor de producten
van de scriptoria zljner monniken in rekening bracht. Op dit punt worden
wij t.a. doot de l(artutzer-traditie der XIIe eeuw zelf voldoende ingelicht.
Adam van Dryburgh, rond tt67 I{artuizer gewoÍden, zegt toch dat dit
handwerk eigénlijÈ m^ r weinig opbrengt, qaamuisfere nallus de opere
manttnmfractws prouenerit (r).
Wat brachten de l(arturzers op de markt ? Het lijdt geen de minste
twijfel dat de grote meerdetheid van de vermenigvuldigde handschdften
behoorden tot het domein van de liturgie, de Bijbel, de theologie, het
kerkelijke en het monastieke recht, en de vroomheid. Van Guigo getuigt
zijn biognaf dat het de libri authentici,op elk gebied, waren dte ztjn btjzonder interesse opwekten (l). HtlzeLf verklaart dat hij werken van verschillende katholieke schrijvers, tot stichting van de gelovigen opgesteld,
heeft vetzameld en verbeterd, en dat o.m. de btieven van Hiëronymus
zljn zore hebben ontvangen (a). Zljn voorliefde vooÍ deze l(etkvadet
laat ook vermoeden dat bij het aanleggen der lijsten var' gezaghebbende
auteuts diens De uiris illustribus één der maatstaven is geweest. De invloed
die Cassiodotus, zoals wij teeds z^gefi, op hem uitoefende, laat ons toe
te denken dat ook de boeken die deze aanbevalof gebruikte, door Guigo
gezocht en gewaardeerd werden. Een doorsnee-voorbeeld van de gewone
belangstellingssfeerbiedt dan ook ongetwijfeld de brief van Pettus Venerabilis aan Guigo gericht en die boven wetd vermeld (y). Herhaaldelijk,
en o.i. ten onrechte, heeft men echter betwijfeld, dat ook andete dan enkel
vrome geschriften op de l(artuis werden gecopieërd. Guigo's aanleunen
bij Hieronymus en, op dit punt voornamelijk, bij Cassiodotus moest er
ook hier toe leiden meer profane geschriften te r,vaarderenen oveÍ te

(r) Aan ,,vicissitudo" geeft Cassioclorus hier inderdaad blijkbaar de bijbelse betekenis. Cfr Prou., XIX, 17 i ,,... qui miseretur pauperis et retributiones reddet ei..."i
fr., LIX, 18 : ,,Sicut ad vindictam... et vicissitudineminimicis suis..."; Jer.,LI,6 z
,,... vicissitudinem ipse retribuet ei..."
(z) De quadripartito exercitio cellae, PL., CLIII, kol. 882.
(3) ,,Libris quoque authenticis perquirendis, scribendis et emendandis studium
infatigabile prebuit", uitg. À. Wrlul^xr, op. cit., p. rz6.
(+) PL., CLIII, kol. 593.
(l) PL., CLXXXIX,
kol. ro6.
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schrijven.Hoe ver hierin is gegaangev/ordenlatenwij liefst in het midden.
Het feit zelf echter kan niet in twijfel worden getrokken. Spreekt de
niet duidelijk in die zin, wanneer
vroegstekroniek der Grande-Chartreuse
ze v^rr elke prior noteert of hij ook in de profanelettetenenigebevoegdheid bezat (t) ?

III. DE GENESIS VAN DE ,,CONSUETUDINES''
Niets trachtte zich zo tnditiegetrouw voor te doen als het middeleeuv/se monachisme, waarbtj men steeds op zijn hoede moest ztjn voor
het ergste zoniet het gevaadijkste vetwijt, de scheldnaam nnuatores(t).
Het behoorde dus tot de goede tactiek een dergelijke aanval af te slaan
door zich te beroepen op oudere en meer gezaghebbendevoorgangers,
dan diegenen waarop de tegenstrevers steunden. Nouatoresbekampten
de gewoonten van Cluny uit na m vaÍt de Regel van St Benedictus;
andeten v/eer gaven deze Regel gedeeltelijk op om zich bij de oudere
Hiëronymus, de eremiet van Bethlehem, nau'wet a Ít te sluiten. Ook de
canonicivonden, om aan de Regel van Aken te ontkomen, een strengeÍ en
hoogstaander voorganger in St Augustinus. I(ort nadien zochten kanunniken en dra ook monniken zichzelf en hun lezers er van te overtuigen
dat hun levenswrjze nog oudere en meer gezaghebbendevoorbeelden kon
aanvoeÍerl, erl dat zij de uila aposto/ica,de levenswijze van de apostelen
zelf beleefden.
\7ie een ogenblik de menselijke bektompenheid over het hoofd kan
zien, die in het opbod van dergelijke discussiesonvermijdelijk tot uiting
komt, zal getroffen wotden doot de drang naaf echtheid en naat eedijkheid, waatuit aI deze houdingen feitelljk ztjn voortgesproten. Men wou
zich, u/at het ook kosten mocht, schikken naar het ideaal dat men meende
opnieuw ontdekt te hebben in de gulden tijd, die het verleden steeds is
geweestvoorwie, van zljn eigen tijd, enkel maar de schaduwzijde wil zien.
De behoefte van elk ordestichter, ordeleider of -\Metgever, om in
het spoor te treden van eeÍt gezaghebbendetraditie, is dienvolgens een
essentiëleeis van alle monachisme, die soms ten onrechte werd voorbijgezien en die zelfs in de geleerde discussiesbetreffende de oorspronkelijk(r) ,,Magister Bruno... litteris tam secularibus quam divinis valde munitus...",
op. cit., p. r19; ,,Landuinus... litteris et ipse diuinis et humanis eruditus...", p.rz3;
,,Joannes... scolasticis studiis non multum exeÍcitatus...", p. r z 5 ; ,,Guigo... litteris
secularibus et diuinis admodum eruditus...", p. tz6.
(z) Cfr b.t.
,,... hoc sanctae novitatis... ornamentum. Novitatem vero dico
pÍoPter linguas nequam..." STTLLEMvAN SarNr-TnrERRy, Epistola ad fratres de Monte
Dei, uitg. M. M. Davv, r. 8-9, p. 72.
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heid van de Regula sancti Benedictiniet door elkeen voldoende werd overwogen. Dit poit:ulaat moest onderlijnd 9p het ogenpli! dat za|_getracht
aldus
-oíd.rr Guifo's aandeel in het tot stand kómen van de Consaetudines
de
aan
én
traditie
de
te distill.t.n] dat én aan de inspiratie van
Persoontijkheid vaÍr de prior der Giande-Chartreuse zal toegekend worden
\Á/aarop elk van beide ^ nspraak maken.
É.tg..t, voof Guigo tiaditie was, moet 9P 999 dubbel plan gezocht
worden I op het eerste plan staan zijn onmiddellijke voorgangers in de
Grande-Chirtreuse, met Ëun wijze van leven en van denken; op het tweede
plan staanzrj wter leven of werken hem normatief toeschenen.Àan beide
iradities ,ro.Ít htj zich gebonden en zijn persoonliik aandeel-i1 de_genesis
der Consaetudineiza\ eí in bestaan, de gegevens van deze dubbele overlevering uit te werken tot een geheel, wa rrn ook iets van hem zelf. zou
liggen.
- De niet-I{artsrzetvAN HET MoNACHISME.
A. - Dn TRADTTTE
twee
bti naamvermelde
op
traditie, wa fop Guigo zichberoept, gaatteÍug
en op
Benedictus,
voormannen t^n hét monachisme, Hiëronymus en
verder niet bep aalde libri authentici.,,Lange ttid, zegt Guigo, heb 1k ggen
gevolg g.g.rrár aan het verzoek van vtienden die me vroegen -de-Con"saetud.Tneí
áer Grande-Chartreuse op te stellen. Ik was er inderdaad van
overtuigd dat feitelijk alles wat wij hier aan rchgLerrzegebruiken bezitten,
q: Regel. ,rT St
tenrgga t op de brieven van de hl. Hiëronymus,
"P
BenàJict,x è.r op andete ter zake gezaghebbende schriften" .(t). Deze
verklarin g laat aàn duidelijkheid niels te v/ensen over. De priot maakt
noch ,rooi ztchzelf,noch voor zijn voorgangeÍs, enige ^afis1ra;k op welke
oorspronkelijkheid ook. Hij is er van overtuigd dat praktisch alle punten
tot een vooraf bestaande traditi e zljn terug te brengen. De eenvoudige
oprechtheid van dezeuitspraak kan er ons ongetwijfeld van ontslaan alle
táksten op te sporen, welke Guigo bi1 zljn opstel als.bronnen zou kunnen
hebben b.not. D. voornaàmste punten aafl te stippen en wellicht oP
enkele nieuwe gegevens de aandaèht te vestigen, moge in het kader van
deze uiteenzetting, voorlopig althans, volstaan.
Hiëronymus- wordt ull.t..trt vermeld. Dit wekt geen verbaztng.
Guigo schatie hem inderdaad zeerhoog (z). Hij waardeetde voornameliik

,9r).
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in hem de geleerde kluiz enaat van het Heilig Land, en deze bewondering
btacht er hem toe een,,critische" uitgave van diens brieven te bezorgen (r).
Op het plan der monastieke traditie was Hiëronymus daarenboven een
oudet en meer gezaghebbend vertegenwootdiger dan Benedictus. Hij
stond dichter bij de Woestijnvadets, wier levenswijze rn Rome en in het
Heilig Land navolgers had gekend, vóót dat Benedictus één van de mogelijke aanpassingen van hun levenswrjze had gecodificeerd. Wel had hij
geen regalaopgesteld, doch \Mat hii voor het ideaalvan het kloostedeven
a nzag, had hij tn ztjn talrijke brieven herhaaldelijk uiteengezet. Zo komt
Guigo er toe zích op diens brieven te betoepen als op de vindplaatsen van
vele opvattingen en gedragingen welke de l(atvLzer tot de zijne heeft
gemaakt. Tot dtt aan Hiëronymus ontleende patrimonium behoren onbetwistbaar. de drang rlaar.eenza mheid efl fl^at armoede, die de grondslag van het l{arturzerleven uitmaakt, klaarblijkelijk ook de opvatting
die voor de monniken als handenarbeid enkel het schrijven wilde overhouden. I(unnen er voor meetdere passagesvan de Consaetudines
gelijkende
teksten uit Hiëronymus' correspondentie aangehaald worden (z), zeker
is het dat, wat Guigo aan deze l(erkvader ontleende, veel meer de geest
dan de letter van diens slagwoorden 'was, veel meer het levende voorbeeld van een persoon, dan de strakke bepalingen van een wet.
\Vat Benedictus betreft, is het niet aldus gesteld. Zíjn Regel was,
zoals bekend, in praktisch alle \flesterse kloosters in voe ge, zij het dan
ook door allerhande Consuetudines
aangevuld. Het 'was van zelfsprekend
dat op deze Regel moest worden teruggegaan voor de talloze kleine en
grote schikkingen, die de organisatie van het kloostedeven vereiste.
Trouwens Btuno zelf was, vóór hij zich in de eenzaamheid terugtrok,
Benediktijnermonnik geworden in Molesme. Deze enkele aanduidingen
volstaan reeds om de talrijke gelijklopende passageste verklaren die men
in de Consuetudircr,evenals ten andere in Guigo's Meditationes aantreft.
Het is voornamelijk op het gebied van het liturgische officie dat Guigo
zich bewust is Benedictus' monachisme te benaderen (;). Toch leunt hij
ook in talrijke andere bepalingen bij Benedictus' Regel aan. \7e kunnen
hier op dit probleem niet diep er ingaan. \(/e verhopen trouwens dat de
(t) Ibid., kol. y93B:,,...
etiam epistolas beati Hieronymi, quotquot potuimus,
undecumque quaestitas, et pro concessaa Deo facultate mendaciis expuÍgatas, in unum
grande volumen redegimus."
(r) Op Hiëronymus gaat b.v. ook terug het gebruik van nonachusin de originele
betekenis van g,ova.Xó6,die alleen leeft. Cfr ep. XIY,6
in J. Eusebii
en ep. LV[I,5,
Hieron1ni Epistolae, parsI, Ep. v7o, uitg. I. Hrr,nnnc (Corpas script. eccles.lat., dl LIV),
I7enen, r9ro,p. jz (,,vocabulurn monachi, ...qui solus est") en p. t33 (,,monachus, id
est solus").
G) ,,... officio videlicet divino... in quo cum creteris monachis multum, maxime
in psalmodia regulari concordes invenimur" (Cons., proloog, 4).
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beloofde critische uitgave der Consuetudinesniet zal verzuimen al deze
gelijklopende teksten op te sommen.
Als derde element van de traditie, waatop de levenswtjze der GrandeChartteuse teruggaiat, vermeldt Guigo zonder meer omschrijvingen :
scriptaris uel libris aathenticis.Ook wat dit belangrijk vnagstuk betreft,
kunnen u/e er niet aan denken het in zijn volledigheid op te lossen. Enkele
gegevens slechts willen we hier aanstippen.
\7elke waÍen, in Guigo's opvatting, deze ,,authentieke geschriften" ?
Voot H. Lóbbel worden hiermede alleen de boeken van de hl. Schrift
bedoeld (r). Deze verklaring lijkt ons moeilijk te verdedigen. Aangenomen dat aldus de hl. Schrift hethaaldelijk bij middeleeuwse schrijvets
wordt vernoemd, zou het ons toch een anachronisme toeschijnen het
\7oord Gods slechts aIs aanvulling bij de brieven van Hiëronymus of
de Regel van BenedictLrs te behandelen. Het lijkt niet aanvaardbaar dat
Guigo, die in zljn Meditationes zo herhaaldelijk op de transcendente
betekenis van dé Veritas, het \7oord Gods, terugkomt, zich in zljn gewoonteboek zou veroorloven, de hl. Schrift bij de test, bij de caeteris
scripturis, te g ^Ít onderbrengen. Natuurlijk wordt de hl. Schrift in alle
religieuze teksten als bron verondersteld. Guigo echter heeft ze hier zeker
niet bedoeld.
Naar welke auteuts verwees hij dan ? Pater de Ghellinck heeft aàngetoond dat bij de theologen van de XIIe eeuw de uitdrukking libri
authenticienkele min of meer gestereotypeerde groepen van kerkelijke
schrijvers kon aanduiden (z). Voor Berengatius van Tours (t ro88) en
Sigebertvan Gembloers (ï t t rz) b.v. waren het Ambtosius, Augustinus,
Hiëronymus, Gregorius de Grote; voor Aimeric van Angoulême (t ro86)
kwamen in aanmerking, naast de boeken der hl. Schtift, welke de lijst
openen, Cyprianus, Ambrosius, Hiëronymus, Hilarius, Augustinus en
Gregorius. Zoals blijkt, geldt het hier om gez^shebbende schtijvers op
theologisch gebied. Maar hiet was Guigo geen theoloog, wel monnik.
Als zodanig had hij ongetwiifeld al de schrijvers, die Cassiodorus hem
aanprees, gelezen en waarschijnlijk zelf hun geschriften gecopieërd (3).
Voor hem konden dus alleen als libri aathenticigelden de werken welke
voor het kloostedeven normatief werden geheten. Andere geu/oonteboeken kenden dezelfde betekenis en deden dan ook deze opvatting
aanvaarden (+).
(r) OP. cit., p. tt5.
(z) Le mouuementtbéologiqae
au XIIe siècle,Brugge, 1948,p. J:.4 vlg. : Les prenièret
/istes des docteurs de l'Eglise en Occident. - Zie ook de aldaar vermelde literatuur.
(l) D. biographische nota aan Guigo gewijd in de oudste kroniek der GrandeChartreuse merkt op dat hii ,,... in libris authenticisperquirendis, scribendis et emendandis studium ircefragabile prebuit...", uitg. A. \Wrr-lrenr, op. cit., p. tz6.
(+) D. ConsaetadinesFarfenses drukken zich over enkele liturgische voorschriften
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I(an het ondenoek verder wotden dootgedreven en kunnen nau\r/keurig de geschriften bepaald worden welke Guigo op het oog had? Slechts
op zeet onvolledige wijze. Zo kan, wegens een citaat dathlj aanhaalt (r),
Augustinus' De opere monachoramin aanmerking komen; wegens het
beroep dat hij (Cons.,LXXX, r r) maakt op de \floestijnvadeÍs en op de
hl. Benedictus, moeten zeker ook de Dialogen van Gregorius de Grote
onthouden worden. Men kan er ook naa;t alle waarschijnlijkheid azn
toevoegen : de werken oveÍ het monachisme waarvafi Benedictus' Regel
de lezing voorschrijft zde Vitae Patram (z), Cassianus' CollationesPatrum(3)
en diens De institutis coenobioramet de octo principaliam uitiorum remediis
libri XII ($, en de Regala sancti Patris nostri Basilii (l). O"getwijfeld zou
men in deze richting nog verder kunrlen g ^rr en wellicht kunnen vaststellen, dat zelfs de niet expliciet aangehaalde bronnen van de Regula
materraal hebben geleverd vooÍ Guigo's Consuetudines.
Maat voor deze,
zoals voor andere bronnen, za| op het toeval van het onderzoek moeten
gewacht wotden. Zijn afhankelijkheid ten overstaan van Cassiodorus,
wiens opvattin gen ^an de grond liggen van de scriptoten-arbeid op de
Grande-Chartreuse, werd reeds boven behandeld.
Er is echter, onder aI deze /ibri authentici, een veel jongere bron te
vermelden, w^arvan de Consuetadinesmeer onmiddellijk afhangen. H.
Lóbbel was, zo-ver we weten, de eerste die wees op de merkwaatdige
gelijkenissen welke men tussen de levensregels van de Camaldulensers
en van de Karturzers kan waarnemen (6). Uit zljn vaststellingen ttok hij
een reeks gevolgtrekkingen (7), welke hlj zo ndlkaal formuleerde dat een
nauwkeuriger onderzoek ons wenselijk toescheen. Steunend op teksten
ontleend aan de Constitutiones Rodolpbi, prioris quarti Canaldalensis (S),
opgesteld in roSo-ro8 j, betoogt Lóbbel dat de Consuetudin€s
v^rr Guigo

uit a. v. r ,,... antiphonae, capitulum, versiculi... et omnia sicut in autbenticir... ordinata
sunt libris...", uitg. B. Alnnns, Cons. mzn., dlI, Stuttgaft, r9oo, p.4. Klaarbliikeliik
gaat het, ook hier, om in monastieke aangelegenheden gezaghebbende schriften en
niet om theologische tractaten van Kerkvaders.
(r) Cons., XIV, y : ,,Unde et beatus Augustinus dicit : Anicis hulus nundi nibil
esse laboriosius quam non laborare".
(z) Regala sancti Benedicti, cap. XLII en LXXII.
$) Ibid., cap. XLII en LXXII.
Q) Ibid., cap. LXXII.
$) Ibid., cap. LXXIII.
(6) Op. cit., p. 116-13t.
(7) Het leek hem b.v. duidelijk dat na zijn vergelijkingen: ,,... sich iiberhaupt
in der g nzen Carthàuserregel kaum etwas Originelles, das von Bedeutung ware, findet..." (op. cit., p. rr6).
(8) Uitg. J. B. MTTTARELLT
en A. CosreooNr, Annales Camald., dl III, kol. y rz-j43
en J42-5tr.
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feiteliik niets anders u/aren dan een zeer gelijkende heruitgave van
Rodolf's wetgeving.
\lat in zljn bewijsvoering treft is dat de teksten, welke hii naast
mekaat stelt, inderdaadsoms een verÍe en soms een rrauwegelijkenis van
inhoud vertonen) maar.nooit eentreffendelitteraire verv/antschap.Tevens
valt op dat de schdjver, die terecht de aandachtvestigt op de grote
gelijkenissenvan Camaldoli met de Gtande-Chartreuse,geen oog heeft
voot de merkbare verschillen die beide instellingen van elkaar onderscheiden.
Het pÍobleem doot H. Lóbbel opgeu/orpen,werd dus door hem
slechtsop onbevredigendewijze opgelost. Dom A. Stoelenzou in dit
verbandeengelukkigerrichting inslaan(r). Onafhankelijkvan H. Lóbbel
had hij tegenover de gebruiken van Camaldoli de verv/antschapvan de
op zijn beuÍt vastgesteld.Maar bovendien vestigde hij ook
Consaetudines
vooÍ het eerst de aandachtop de ondedinge verhouding welke insgelijks
tussen Guigo's ge\iloonteboek en enkele van Pettus Damiani's werken
bestaat. Daar hii echter zijn onderzoek tot een bepaald punt van de
Kartuizergewoonten beperkte, vetklaarde hii : ,,geen poging ^zrr te
wenden om een letterkundige afhankelijkheid tussen de Consuetadines
uitae van de gelukzalige Rudolphus,
van Guigo en het Liber eremiticae
of de Opusculavan de hl. Petrus Damiani te achterhalen" (z). Hetgeen
vooÍ het doel van zíjn studie onbesptokenmocht blijven, konden we, bij
het nagaander bronnen van Guigo's gewoonteboek,niet onvetlet laten.
W'evonden eÍ trou\À/ensde sleutelom, naarv/e menen,het probleem door
H. Lóbbel gesteld,grondiger op te lossen.
De verwantschapdie o.i. tussen dezedrie reeksengeschriftenbestaat
kan doot volgende stamboomworden verduidelijkt :
NI

GUIGO

Nuchtet uitgedrukt kunnen 'we dus als volgt ons besluit samenvatten
bij het opstellen van zljn Consuetudines
heeft Guigo én Damiani's Opascula
én Rodolf's Constitutiones
voor ogen gehad en a n beide gedachtenen
(t) Op. cit., p. r z4 vlg.
(r) Op. cit., p. r z 6 .

7o

I

Il
t

I
I

t
uitdrukkingen ontleend. Laten v/e slechts enkele van de beschikbate
afgumenten aanvoeÍen.
hebben in de Constitutiones
Sommige passages uit de Consaetadines
tegenhanget,
ze
letterlijk
van Camaldoli geen
terwtjl
voorkomen in Pettus
Damiant's De institutis ordinis eremitarum. F,én enkele passage :

Prrnus D,rur,txr, De institutir...,
PL., CXVL, kol. 342 ;

VII,

Gurco,
Consuetudines, LXXIII,
CLIII, kol. 747-748 :

4,

PL.,

,,Promissionem autem ingredientes hanc
faciant: ,,Ego frater. N. promitto obedientiam et peÍseverentiam omnibus diebus vitae meae in hac eremo, quae
est aedificata ad honorem Dei et sanctae
Crucis, pro timore Domini nostri Jesu
Christi et remedio animae meae. Quod
si aliquo unquam tempoÍe hinc fugere
vel abire tentavero, liceat servis Dei,
qui hic fuerint, me plena iuris sui
auctofrtate ÍequlreÍe,
et coacte ac
violenter in suum setvitium Íevocare."

,,... professionem facturus... aliquis .. ."
LXXIV,
I : ,,Ego
frater ille
Crp.
promitto
oboedientiam
et conuersionen
mzram meznlm et petseverentiam omnibus
diebus vrtae meae in hac eremo, coram Deo
et sanctis eius et reliquiis istius eremi, quae
constructa est ad honorem Dei et beatae
sem.per Virginis Mariae et sancti Joannis
Baptistae, pro timore Domini nostri Jesu
Christi et remedio anrm e meae, in praesentia domini illius prioris. Quod si aliquo
tempoÍe unquam hinc aufugere vel abire
tentavero, liceat servis Dei, qui hic fuerint,
me plena sui iuris auctoritate requirere et
coacte ac violenter in suum servitium
revocare".

Scriptae. ergo huic promissioni signum
crucis ipsi praefigunt, et ab aliquo
fratte coram omnibus lectam ponunt
super altate".

: ,,Rogat aliqaem oreproprio
Cap. LXXIII,3
ut saan scribat professionem, in cuius fine
ipsemet mana propria signum crucis depingit.
paam etiam ndnu gestans, post euange/iumet
ad czrnrl dextrum appropinquat
ffirendan
a/taris, eamque, sicut est in eius dextera, dia.czntl!)cunctis audientibus legit, ila dicens..."
z : ,,Post haec ltanc ipsan
Cap. LXXIY,
charlam ofert supeÍ altare et osculato altari,
incuruatur ad pedes sacerdotis..."

De ontlening is duidelijk. De wljze wa rop én de tekst én de instelling
die daatin wordt beschreven zíjn overgenomen, is het niet minder; doch
dit laatste probleem raken wij voor het ogenblik niet verder aan.
Een tweede argument voor de afhankelijkheid van Guigo ten opzichte van PetÍus Damiani moge ter aanvulling nog v/orden aangevoerd.
De votm van Guigo's Consuetadinas
is, zoals teeds gezegd, de briefvoÍm
van Petrus Damiani's De ordineeremitdrulmefl diens De suaecungregatiunis
institutis. Deze vormgelijkheid alleen zou weinig welsptekend mogen
heten, had Guigo niet tevens in het De ordineeremitarnmde inspitatie ge7I
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vonden voor zijn ontroetend beroep op de posteri, dat wij hierboven reeds
als kenschetsend hebben aangehaald. Het volstaat oe betekenis van deze
dringende smeekbedete hebben begreperr om, bij het herlezen van beide
teeksen teksten (r), Petrus Damiani als Guigo's vootbeeld aan te duiden.
Benevens de OpuscalaXIV en XV moet ook het hele boek VI der
bdeven van Petrus Damiani (z) vermeld worden. Het is haast uitsluitend
aan het klooster- en eremietenleven gewijd. Guigo heeft eÍ ongetwijfeld
en elders heeft
veel uit geput. Opvattingen die hij in de Consuetudines
ontwikkeld, zljn verschillende malen een verfijning of een afwtjzing van
gedachten die et in uiteengezet werden (l).
Dat Guigo ook de Constitutionesvan Rodolf zou hebben gekend en
gebruikt bij het opstel van ztjn geu/oonteboek, meenden we aanvankelijk
van de hand te mogen wijzen. \fle verondetstelden dat de gelijkenissen

(r) ,,Volo autem, fratres mei, de vestrae congregationis ordine pauca perstringeÍe, ut quod in vestris nunc vivis operibus legitur, etiam apicibus traditum ad eoruw,
qai nobis in hoc /oco saccessarisant, notitiam transf.eratur, quatenus et si non contigerit
eos ad alttora conscendere, eamdem saltem vivendi regula quam vos tenuisse didicerint,
et ipsi studeant fideliter observare, ut qui habitationis fuerint rilccetMres,sint nihilominus
et conveÍsationis haeredes et quod de regulari observantia sui loci viderint specialiter
scriptum, pudeat se de sua fuerit aliquando imitatione_deletum" (oP.cit.,\o-I. j29-3)o);
),... eos qui postmodum audituti sunt..." (oP.cit.,kol. j30)t
,)... ad hoc scribendum, teste conscientia, bonae intentionis studium pfovocat... quatenus et posteris
uestris valeam longius providere. Nimirum, ut... et illi in his discant quid de nostra
debeant imitatione teneÍe. Quia enim in hoc loco... non diu post speÍo me habiturum
esse sepulcÍum, non minus sum defutura haias loci religionesollicitus... Unde te, o prior,
per adventum Domini
quicunque mihi quotuslibet in haius loci administraÍione s/,/ccesr//rus,
nostri Jesu Christi, per terrorem divini judicii, te Iacrymabiliter obsecro, per nomen te
divinae majestatis obtestor, ut ab huius observantiae regula... ron declines... etc."
(op. cit., kol. 3 j j-334); - ,,Haec igitur pauca quae scripsi, strlccessor
mi, sedulus inspice...
etc." (op. cil.,kol. llà; -,,IJnde
Íogo, fratres charissimi, quicunque mihi estis in huius
loci sacri habitaculo saccessuri..." (oP. cit., kol. 336). - Voor Guigo's beroep op zljn
opvolgers, zie p. r9 vgl.
XIV

(z) Zijn meeste Opuscula zijn t.a. niets anders dan lange brieven. Ook de nummeÍs
en XV werden door de uitgevers uit de brievenverzameling gelicht.

(3) Eén voorbeeld. Rond r r r t, weigert Guigo zilverwerk hem door de graaf van
Nevers toegestuurd. Het geval moet opspraak verwekt hebben. Guibert van Nogent
verhaalt het gebeuren en citeert een tekst uit een (verloren) brief die de Grande-ChartÍeuse aan de graaf zond,,... Nos, inquiunt, neque in expensis nostris neque in ecclesiae
ornamentis, exterarum quippiam pecuniarum retinere delegimus. Et si in horum alteratro
non expenditar, ut quid a nobis suscipitur ?" GurnrRT DE NocnNt, p. l+. Deze tekst
sluit, wat de opvattingeÍr, en op één plaats wat de uitdrukking betreft, volmaakt ^an
bij een brief van Petrus Damiani : ,,Hoc etiam me non levius movet quia... eleemosynas
a saecularibus indifferenter accipitis... et... in occulto simul et publico fieri divites
festinatis... Ad quid divitiarum lucra congerimus ? An, quia haec in nostros /'tst/sexpendere...non possumus..." PETRus DalrreNt, ep. VI, 3z, PL., CXLIV, kol. 424.
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die zich voordeden konden worden verklaard door de rechtstreekse
afhankelijkheid van Rodolf én Guigo ten oprichte van Damiani. Na verder
onderzoek bleek echter dat de stamboom :

PETRUS DAMIANI

RODOLF

GUIGO

niet kon worden staande gehouden. Twee teksten bewijzen inderdaad
dat Guigo, voor de gedachte afhankelijk van Damiani, tevens voor de
uitdtukking ervan aan Rodolf heeft ontleend. $7ellicht g àrr beide voorbeelden op een andere gemeenschappelijkebron teÍug, m ar in de sta;at
v^fl onze huidige kennis kan dit niet bewezerl worden. Zrehier de twee
vootbeelden in kwestie.
Het eerste betreft het kleine aantal missen dat in de Grande-Chartreuse, te Camaldoli evenals te Fonte-Avellana gecelebreerd werd. Dit
gebruik sloot aan blj een bekende toestand in het oude eremitisme, die
b.v. kan geïllustreerd wotden door het feit dat St Benedictus, in de eenzaamheíd teruggettokken, zekere Paasdag zonder mis had dootgebracht.
Petrus Damiani drukt in dit verband de volgende gedachte uit : de priester
heeft aLstaak de hl. Mis op te dragen, de leraar te onderwtjzen, de eremiet
In cap. V van
echter heeft a1seigen opdracht : ieiunio silentioqaequiescere.
zljn De institutis brengt hij aldus een tegenstelling tussen de mislezer en
de eremiet en wel o.m. in verband met versterving, stilzwijgendheid en
beschouwing. \X/anneerGuigo , in Cons., XIV, y, rechtvaardigen wil dat
voor alle weldoeneÍs van de l(artuis, voor alle afgestotven leden en voor
alle ovededenen slechts één enkele mis per v/eek zal gelezen worden,
- dit is veel minder dan in Fonte Avellana geschiedt, - dan gebruikt
et
hij op zijn beurt het argument: propositumnostramest si/entio
solitudini cellaeuacere.Het beperken van het aantal missen laat híj dus op
eenzelfde argument als dat van Damiani terugga n. Ook Rodolf aanvaardt
vanzljn kant dezebeperking. Doch hij doet het in een heel ander verband
en zonder ovet het silentian een woord te Íeppen. De termen die hij
echter aanwendt : Missarilm... sol/emniain bac eremr r a r 0... celebrantar,
hebben een zo opvallende gelijkenis met wat Guigo schrijft : R a r 0...
bic missa canitur, dat zij Guigo's afhankelijkheid ook tegenover Rodolf
schiinen aan te duiden.
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Gurco, Consaetudines,XfV,
t:

Roooln, Constitutiones,
XVIII,
kol. tzr :

Prrnus Dlut,tNr, De in.rtitatis, Y, kol. 339 :

,,Raro quippe hic missa
canitur, quoniam praeci-pue studiumet pÍopositum
nostrum est silentio et
solitudini cellae v^c re..."

,,Missarum vero sollemnia
in hac eremo taro nisi
circa horam tertram celebfantur".

,,Sicut enim sacerdotis est
proprium
sacrificiis offerendis insistere, doctoris
est praedicar.e, ita nihilominus eremitae officium
est in ieiunio silentioque
quiescere."
Cap. VI, kol. 34o :
autem quia
,,Notandum
non omnes, quae in monasterio, etiam in eremo
celebrantur festil'itates".

Er is een tweede obiter dictam dat deze hypothese staaft. Bij het volledige vasten op water en brood, wordt door Petrus Damiani, door
Rodolf en door Guigo toegestaan zout bij het brood te gebruiken. Rodolf
en Guigo gebruiken hierbij dezelfde woorden : si cai placet.
Pntnus DAureNr, De ordine
eremitarum, kol. 3to :

Gurco, Consuetudines,
XXXIII,
T :

Rooor.r, Constitutiones, XI,
kol. 5r8 :

,,Ieiunare autem illos diximus, qui panem cum sale
et aqu?. percipiunt,
ubi
autem praeter haec aliud
aliquid additur, perfectus
ieiunium non vocatur."
Cfr de herhaling van
deze tekst in De institatis
O. 8., VI, kol. 34r.

,,Secunda, quartas, extaque
feria pane et ^qLL^ et sale,
si cui placet, contenti sumus."

,,Abstinentia in hoc loco
tunc dicitur, cum nihil
pfaeteï Panem et aquam,
aut, si cui placet, salis adjectionem edentibus ministÍatuf ."

De identiteit van deze tedoops aangebnchte uitdrukkrngl^
toe, in Rodolf ook een bron voor Guigo te zien.

t ons terecht

Langer dan wij het hadden gewenst, zljn wij blijven stilstaan bij de
afhankelijkheid van Guigo tegenover Petrus Damiani en Rodolf. De
belangrijkheid van het probleem zette ons aan er de oplossing van te
zoeken. Inderdaad, de gedane inspanning leverde ons een dubbele aanwinst op. Vooreerst bezitten wij thans, in de teksten van Petrus Damiani
en van zijn geestelijke zooÍt Rodolf, de uitdrukking van hetgeen de oorsptonkelijke opvattingen van Bruno en van de Grande-Chatteuse is
geu/eest; deze opvattingen zou Bruno in Calabrië een tweede maal toe74

t
passen(r). Ten tweede kunnen wij, uit de vergelijking van de Consaetudines
met de levensregel van Fonte Avellana en Camzldoli, de evolutre fiagaan
die sinds Bruno en voornamelijk onder Guigo's toedoen de oorspronketijke levenswijze van de Gtande-Chartreuse heeft ondergaan. Enkele
elementen van beide aanwinsten zullen orij, aI te vluchtig nochtans,
behandelen, in het vervolg van onze uiteenzetting.
Vóot wij er echtet toe overg ^n dit overzicht van Guigo's schuld
tegenover de traditie van het oude monachisme en van de ltaliaanse eremietenbeweging te besluiten, om daarna de l(artuizertraditte zelf te ondervÍagen, moet nog een woord gezegd over wat de prior aan zljn vrienden
van Citeaux ontleende. In cap. LV, r bekent Guigo inderdaad dat, Ít at
het voorbeeld det Cisterciënsers, de stilzwijgendheid, die de conversen
tijdens de maaltijden onderhouden, volmaakter wordt nageleefd (r).
Deze korte tekst is niet zonder belang. Hij betoogt dat de waarheidslievende Guigo zích slechts wat dit punt betreft schatplichtig voelt
tegenovet Citeaux. Hii bewijst dienvolgens ook dat de beroemde uitvaardiging van Stephanus Harding betreffende de volstrekte eenvoud
van het kerkelijk meubilair in Citeaux (3), het zo ver$/ante voorschrift
rran cap. LX, r der Consaeludines
niet heeft ingegeven.

(r) In zijn merkwaardige studie over de Oorsprong en betekenisuan de Nederlandse
Begijnen- en Begardenbeweging
heeft P. A. MsNs herhaaldelijk betoogd dat de religieuze
bewegingen die tot het Begijnenu'ezen aanleiding hebben gegeven i ,,... een gevolg
zi jn geweest... van een krachtige en concrete inwerking van het Oosten op het ascetische
leven van het'$7'esten" (op. cit.,p.73, n. zo); dat,,... de nieuwe idealen in het'S7esten
grotendeelsafhankeliik... zrjnvan de Oosterse eremieten..." (op.cit.,p. 66,in voetnoot z
van p. 65 en dergelif ke uitdrukkingen passim). Afgezien van de Kruistochten, die jonger
zijn dan de bestudeerde bewegingen; afgezien van de bedeva^rten naar.het Heilig Land,
van de hernieuwende aantrekkingskracht van Byzantium, van de heropbloei van de
lakenhandel, - rijkdom en handel brengen zelden levensverstÍenging mede; - afgezien
van alle, op haar beurt jongere, waardering voor de Griekse Kerk (cfu op. cit., p. 7 1,-74)
is, wat de Kartuizers betreft, - en hier willen wij voodopig niets meer betuigen, - een
zeeÍ verschillende frliatie van invloeden vast te stellen. Het leven van Nilus de Jongere
(t rooy), vertegenwoordiger van het Basiliaanse monnikendom, inspireert zljnbiograaf
Petrus Damiani, een leerling van Romuald van Camaldoli, die zelf de invloed heeft ondergaan van het Catalaanse monachisme en van de monniken uit San Apollinare. Op
Romuald gaan de eremietenregels teÍug, die Petrus Damiani opstelde. Rodolf paste
die naderhand aan de nederzetting van Camaldoli aan. De Consuetudinesvan de Kartuizers wetden vervolgens én door Petrus Damiani én door Rodolf beïnvloed. Deze lijn
van afstamming geeft, ook in ons geval, een meeÍ aannemelijke uitleg dan de alleenstaande lezing van Cassianus, waarmede P. A. MrNs, op. cit., p.73, Ír. zo, het terecht
niet hebben wilde.
(z) ,,Edentes ubicumque sint silentium tenent quod, licet et prius tamen post
exemplum reverendissimorum ac Deo dilectissimorum Cisterciensium monachorum,
quos et religione et numeÍo in brevi multum crevisse gaudemus, perfectius custodimus."
(3) Spiitig genoeg wordt deze tekst slechts overgeleverd in het Paruun exordiun.
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Laten wij hier niet vetder g^ n in onze besluiten. Als werkhypothese
derKartutzers, in 1116
drukken we de mening uit dat de Consuetadines
opgesteld, het uitgangspunt zijn geweest voor Harding's besluit, dat
men t.a. zonder reden in rro8-rrrz heeft geplaatst en dat evengoed
veel jonger kan zijn De gelukwensen die Guigo de Cisterciëflserstoestuurt, en waarvan reeds boven spraak was, zíjn o.í. een bescheiden m ar
duidelijke aanwijzing (r).
B. - Dn l(enrurznn-TnaorrrE. - De toestanden doot Guigo in
zljn Consaetudines
beschreven betreffen een reeds nauwkeurig georganiseerdeinstelling. De bewoners van de l(artuis zljn hiërarchisch ingedeeld
in monacltien conuersi.Inhet domussaperioris er een ptior, eerr coquinarias,
bijgestaan door coadfalores)eÍt een sacrista.Inhet domasinJerior treffen we
de procarator aan, die er de plaats van de prior inneemt en er tevens de
functie van econoom uitoefent, een bakker, een leerbewetker, eerr leider
van de landbouwuitbating, een meester-herder, - wat meerdere herders
onderstelt, - één die de zorg heeft oveÍ de lastdieren, een tuinier, een
bruggewachter. Ieder van hen heeft een welomschreven opdracht te
vewullen. De l(artuis biedt dus het uitzicht van een reeds tamelijk ingewikkelde communiteit, w^arrn de talrijke ambten op voortreffelijke
wljze zljn afgebakend. Dit veronderstelt natuurlijk reeds een rijpe ervaÍng.
Niet alleen de preciese omschtijving van de vetantwoordelifkheden,
maar eveneens verschillende van de genomen ma tregelen wijzen er op
dat, bij de codificatie van de levensregel, reeds rekening werd gehouden
met opgedane ondervindingen en dat Guigo heeft gepoogd te voorkomen
dat incidenten, welke zich blijkbaar hadden voorgedaatt, zotrden worden
herhaald. Dat geldt b.v. voor de houding tegenover de bezoekers (Cons.,
XIX), voor het gedrag tegenover de armen (Cons.,XX), voor het besliste
afwtjzen van alle bedelarij (Cons., XIX, z en passim) (.). I(ortom, d"
(r) In dit verband mag men het doorzicht van Dom OrnoN DucounNreu bewonderen, die juist in deze uitvaardiging van Stephanus Harding ,,la première évolution
de l'esprit primordial de Citeaux" heeft gezien (art. cit., in Reuue Mabillon, ty3, dl
XXIII, p. r7r). Zie hierover nog supra, p. r4-rJ.
(z) Andere voorbeelden nog : men heeft ondervonden dat het voor de conversi
nadelig kon word en na r. de dorpen te g ^n om eÍ gt àn te laten malen, brood te laten
bakken, wijn te kopen. Voor deze karweities werd dan een huurknecht in dienst genomen (Cons., L, ;); de aanwezigheid van knapen en jongelingen btacht geesteliike
en materiële gevaren mede, dazrom werden deze personen niet opgenomen vóór ze de
Dit laatste nu vras niet aldus
leeftijd u^n it jaar bererkt hadden (Cons., XXVII).
ten tijde van Bruno. De onmiddellijke voorg nger van Guigo, Joannes Tuscus, was
immers : ,,... scolasticis studiis non multum exercitatus, pene qurppe puer seculoualefecit" :
haast nog een kind vu'ashij toen hij de wereld verliet om Kartuizer te worden (La
chroniqaedes preniers Chartreux, uitg. A. Vu,rvlArtT,0P. cit., p. tz5).
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vfoegste l(attuizer-gewoonten vertonen reeds de neerslag van een lange
wisselwerking tussen ideaal en wetkelijkheid; ze zijn ongetwiffeld de
vrucht van een evolutie. De vraag die dan oprijst is deze i ^ rr welke van
de vijf prioren, die mekaar reeds hebben opgevolgd, moeten de verschillende elementen van de traditie die Guigo neerschreefworden toegekend.
In het bijzonder dient te worden nageg^ n a rLwelke van hen de Kartuis
haar eigenlijke kenmerken te danken heeft.
Gezien het belang van dit probleem, zullen we er ietwat langer blijven
bij stilstaan.H.et zal ons de gelegenheid aan de hand doen offi, - u/e verhopen het ten minste, - nauwkeuriger dan totnogtoe gedaan werd, de
respectievelijke rol van Bruno en van Guigo in de oprichting en de ontwikkeling van de Grande-Chartreuse te omschrijven.
- Dat Bruno de
en de ,,Consuetudines".
r) Bruno
stichter van de Grande-Chatteuse is geweest, wordt door niemand betwijfeld. Talrifke archivalische berichten bewijzen het en gelijktifdige
schrijvers hebben het bevestigd (r). Er bestaat geen reden om hun bewering te ontkennen. \WanneeÍ men echter zijn d tracht te bepalen, welke
hij bij het tot stand komen van de Kartuizer-geu/oonten, grondslag van
de l(artuizercrdq zon vervuld hebben, komt men weldra tot de ontstellende bevinding dat geen enkele tekst noch moderne schrijver hierover
een bevredigende uitleg weet op te leveten. \flel meenden sommigen
hierin geslaagd te zljn door Guibert de Nogent, in zrjn De uita sua, als
getuige voor Bruno's tijd te laten optteden. Eldets zullen we zien dat deze
stelling onverdedigbaar is (r). Dienvolgens moeten de beweringen die
op haat berusten, als ongegrond worden afgew ezen.
Brengt dit negatief besluit mede dat het onmogelijk is de invloed van
Btuno op de Consaetadines
te bepalen ? O.i. niet. Het komt ons immers
voor dat, samen met wat we nu v/eten over de afhankelijkheid der Consuetudinestegenover Petrus Damiani en Rodolf, een nauwkeurig onderzoek betreffende de evolutie die Bruno doormaakte, hierover meeÍ licht
zal geven dan Guibert ons had kunnen schenken. Laten we het even
beproeven. Men kan natuutlijk niet door een louter toeval verklaren dat
Bruno (l), op reeds rifpen leeftijd, na r Molesme ging om zich bij de
(r) Hun getuigenis is in overeenstemming met de Kartuizer-tndttie
door Gurco
(Vita Hagonis Cratianopolitani episcopi, PL., CLIII, kol. 16g-ll") en door de oudste
kroniek uitgedtukt. Deze laatste zegt uiterst eenvoudig : ,,... relicto seculo heremum
Cartusiae fundavit" (uitg. A. \X/rr,uLrt'Í, art. cit., p. tzr).
(z) Reuued'bistoire ecclésiastique,r952, dl XLV[.
(3) Bruno, te Keulen tussen rojo en ro35 geboren, werd scholaster (to17-76)
te Reims en kanselier van de aartsbisschop aldaat (t"Zl). - De merkwaardige studie
van Dom A. STrr,ntARTover de oudste verhalende bron over de Grande-Chartreuse
(ReuaeMabillon, dl XVI, t926, o.m.p. rz9 vlg.) heeft zonder mogelijkheid van verder
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volgelingen van abt Robett, de toekomstige stichter van Citeaux (r), aan
te sluiten. Waar de historici het toevai inroepen geldt dit t.a. slechts voor
sommige feiten of toestandenwelke voor hen onbegrijpeli jk zljn gebleven.
De beslissingvan Bruno wordt integendeel begrijpelijker, indien men haar
opnieuw situeert te midden van het streven en de gebeutenissen die
toentertild de geestelijke wereld bewogen.
Het is bekend dat Rob ert, abt van Saint-Michel de Tonnere , zijn
ambt had neergelegd om zich bij een groep eremieten te laten opnemen
die in de buurt, te Collan, woorrden en de voorschriften van St Benedictus'
Regel betreffende de anachotetefi trachtten na te volgen (r). Tot hun
leider aangesteld,bracht hij in ro7, de groep n ^r Molesme over. De ijver
en de levensstrengheid die hij aan zljn jonge gemeenschapwist mede te
delen, vetwekten spoedig een buitenge'wone toeloop van conuersiones,
- talrijke clericikwamen o.a. uit de kapittels overgelopen, - alsook een
overvloedige toevoeÍ van bezittingen en schenkingen allerhande.
Het is niet mogelijk hiet in te g an op die btede en forse gedachtenstromingen die de kanunniken- en kloostermilieu's in de XIe eeuw
betoerden. \7e kunnen hiervoot slechts verwijzen naat het vooÍname
rr-erk van P. A. Mens (l) en n ar de reeds talrijke en oorspronkelijke
pubiicaties van h. Charles Dereine, vooraI naar zijn arttkel Chanoines(4).
beroep aangetoond dat de oudste generatie der Kartuizers niets afwist van de verrijzenis
\.an een professor aan de Universiteit ( ?) te Parijs, waarin Bruno aanleiding zou ger-onden hebben de wereld te ontvluchten en later tot de stichting van de GrandeChartreuse over te gaan. Aanvullend zou kunnen opgemerkt worden dat Petrus Venerabilis rn zijn De àiraculis libri duo (PL., CLXXXi*,
kol. 8 jr-9r 4) alle,,mirakelen",
u-eike hem ter kennis kv'amen, heeft opgetekend. Aan de Kartuizers, bij wie hij dikwijls
ku'am, wiidt hij een heel hoofclstuk (kol. 943-949), dat hiy t.a. slechts met moeite heeft
kunnen vullen. Van de z.g. venljzents te Parijs weet hij evenmin te spreken als de
Kartuizer, auteur van de oudste kroniek. De enige vta, g die zich betreffende dtt ,,anastasis"-verhaal nog stelt is dan : hoe ontstond deze legende ? Het is wellicht niet van
betekenis ontbloot te herinneren ^arl het feit dat GurnnRT vAN NocnNr, De uita sua,
p. 28, juist in de lijnen, welke aan zrjn verhaal over Bruno voorafgaan,het zien van een
dode en het oveÍwegen van de vergankelijkheid van het aardse bestaan als de oorzaken
aanbrengt, offi dewelke de edelman Simon de wereid heeft verlaten om monnik te
rvorden. Het is aan een litterair samentreffen van deze aard dat wij de latere interpretatie
van Bruno's bekering zouclen toeschÍijven.
(r) Robert, rond rozT in Champagne geboren, had een bewogen kloosterleven.
Cfr b.v. Lex. frir Theol. und Kirche, dl VIII, Freiburg in Br., 1936, kol. 9zr-922.
( z ) C f r R e g a / aS . B e n . , I , 6 : , , s e c u n d u m g e n u s e s t a n a c h o r e t a r u m . . . " f n d e X I e
eeuw treft men op verscheidene plaatsen dergeiijke stichtingena fl. Cfr o.m. C. DnnnrNn,
art. Chanoines,ín Dict. d'histoire et degéographieeccliís.,dl XII, Parijs, r9rr, kol. 381-18+.
$) Oorsprong en betekenis uan de I'{ederlandse Beg/nen- en Begardenbeweging,in de
Verhandelingen aan de Kon. V/. Acadenie uoor Wet., Lett. en Scbone Kunsten uan België,
Antwerpen, r)47, voornameliik dl I, hfst. II, III en IV.
(+) I" de Dict. d'hisíoire et de géographieecc/és.,dl XII, Parijs, r95\, kol. 3 t3-4oj;
vooÍ de periode der Gregor.raanseHervorming (ro5o-r zoo), zie kol. 37j-4ot.
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Onthouden we slechts dat van ongeveer roto af in talrijke middens, gans
\flest Europa door, een krachtige beweging losbrak, die tot doel had het
gemeenschapslevenvan kanunniken en monniken op nieuwe grondslagen
in te richten. Deze laatste omvatten steeds een strenger beleven van de
armoede met, voor de kanunniken, een terugkeer tot de uita aposto/icaen,
voor de monniken, een trouwer navolgen van de Instituta patram. Het is
wellicht onnodig te zeggen dat Robert van Molesme en z11nvolgelingen
vurige aanhangàtt ,rrt árrc opvattingen waren en dat hun poginge.t irt
het kader van de geleidelijke verwezenlifking van dit ideaal moeten lr/orden beschouwd.
Nog onervareÍr, was Robert in den beginne zo onvoorzichtig de
deuren van zrjn abdij voor alle nieuwelingen wijd open te zetten en alle
giften gretig te aanv^arden. Dit had voor gevolg dat de inrichting van
Molesme hoe langer hoe meer het uitzicht kreeg van een gemeenschap,
hoofdzakelijk gevormd uit wat Ch. Dereine migrerendeclerici heet; het
bracht ook onafwendbaar mede dat de levenswijze aldaar geleidelijk
afweek van het voorbeeld van de Vitae patram in desertoen steeds toenemende gelijkenis ging vertonen met die van de ge\r/one bestaande
abdijen. Robert werd genoodzaakt te kampen met al de moeilijkheden
welke de ingewikkelde organisatie van een talrijke gemeenschap en de
administr^tie van een groot bezit onvetmijdelijk meebrengen. Hij stelde
vast dat hij een verkeetde u/eg had ingeslagen en trachtte zich opnieuw
van de overdreven beslommetingen los te maken. In rogr vediet hij met
twaalf getrouwen Molesme, en vestigde zich te Aux. Teruggeroepen flaar
Molesme in rc9j, werd hij na enkele jaren nogmaals door ztjn tàeaal
aangegÍepen : hij verliet andermaal deze abdij omdat zIj aan zijn levensopvatting niet meer beantwoordde. Op rt Maart ro98, stichtte hij met
zr volgelingen het klooster van Citeaux, dat het uitgangspunt van de
Cisterciënserotde zou woÍden.
Toen Bruno in ro83 te N'Iolesmeaankwam, offi er zich onder leiding
van abt Robett op het kloosterleven toe te leggen, was de hier boven
geschetste tendens naaf verval reeds merkbaat. Vooralsnog had Bruno
het kloostetleven niet door eigen ervaring leren kennen. STel had hii
als kanunnik te Reims de voor- en nadelen van een gemeenschappelilk
leven kunnen ondervinden (r). Wel had hij bovendien als kanselier van
de aartsbisschopvan Reims gelegenheidgehad om over toestandenen...
'il/antoestandenin de abdijen ingelicht te worden. Doch zljn opvattingen
over het kloostedeven had hij hoofdzakelijk uit zrjn lezingen geput.
Opzettelijk had htj zïch bij de aanhangeÍs van een ordo nnuasaangesloten;

(r) C. DnnnrNn, art. cit., kol. 384.
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om zijn innetlijke drang te verwezenlijken, had hij het ambt van kanselier
opgegeven en zelfs de aartsbisschoppelijke zetel geweigerd (r).
De reden waaÍcm hij zich bij vootkeur onder de leiding van Robert
plaatste, blijft ons totnogtoe onbekend (r). Wellicht scheen het hem toe,
- zoals velen toentertiid, - dat dezeer beter dan vele anderen in geslaagd
was te Molemse het ideale kloosterleven te organiseren.
Te Molesme vervolledigde Bruno zljn vormirg t hij maakte er tevens
een ctisis door. Uit de btief die hii jarcn later. aan ztjn vriend Radulf, de
latere aartsbisschop van Reims, schreef vernemen we dat hij te Reims
met twee vrienden de gelofte had afgelegd monnik te worden. Deze
geiofte heeft hij volbracht, terwijl zljn twee vrienden gezocht hebben er
zich van te laten ontslaan. Monnik geworden te Molesme heeft hij er uit
eigen ondervinding het monastieke leven tn ztjn min of meer nieuwere
vormen leren kennen. Na korte tijd heeft hij echter Molesme verlaten
om zich in de eenza mheid tetug te trekken. Tussen zijn intrede en zljn
besluit een leven van eremiet te leiden, moet hij een crisis hebben doorgemaakt welke zijn heengaan kan verklaren.
Welke waren de ootzaken van deze crisis ? Vooreerst de toestand
met zrjn tekortkomingen te Molesme, waaruit Bruno, vóór Robert, de
nodige conclusies heeft getrokken, door Molesme te verlaten. Maat naast
dit negatief moet ook een positief gegeven kunnen worden aangetroffen.
Dit laatste nu lijkt ons te zljn geweest de grondiger kennismaking met
de werken van Petrus Damiani) aan wie Bruno enkele voÍmen van levenswtjze tn zijn te stichten Cartusia zou ontlenen. Dat Bruno van de ^ fi.vang
af van zljn nederzetting op de Grande-Chartreuse door het Italiaanse
eremitisme is beïnvloed geworden, lijdt geen twijfel. Hoe weinig ons ook
over zijn eerstelevenswrjze bekend is, toch weten we dat htj ztin monniken
met z'n tweeën deed samenlevenin de cellen, precies zoals de volgelingen
van Romuald het deden (l) en dat hij dus, van toen af, invloed blijkt
(r) De openlijke moeilijkheden die Bruno met de aartsbisschop Manasses had,
schijnen op zrln besluit geen beslissende invloed te hebben uitgeoefend. Zi hebben
hem hoogstens een reeks illusies kunnen ontnemen. Evenmin kan voor zijn conversio
als reden aangenomen worden de legende, waarvan boven reeds sprake was (p. 77,
n. ). Hugo van Die, pauselijke legaat in Gallië, had Bruno tot aartsbisschop van
Reims willen verheffen. Hij schreef over hem een brief vol lof aan paus Gregorius
VII (citaat bij H. Lónnnr-, op. cit., p. 8r, n. a).
(z) De teksten laten niet toe vast te stellen of Bruno reeds vroeger Robert ontmoet
had. Alhoewel ongeveer van dezelfde leeftijd, hadden zrj een zeer verschillende loopbaan gekend. Bruno, te Keulen geboren en opgevoed, had als wereldgeestelijke zijn
weg te Reims gevonden; Robert, in Champagne geboÍen, was reeds op r t -iaige leeftijd
in het klooster getreden... (cfr de zeer legendarisch getinte Vita S. Koberti..., in AASS.,
Aprilis dl III, p. 676-68).
(3) Dit blifkt uit: Guroo, Vita Hagonis episcopi Cratianopolitani, in PL., CLIII,
kol.77o, i ,,... bini quippe tunc per singulas inhabitabant cellas apud magistrum
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te hebben onder gaa;nvan het Italiaanse voorbeeld. Deze invloed moet
te Molesme een eigen stempel op hem gedrukt hebben.
Wat hier nu ook van ztj, híj veriiet Molesme na korre tijd, klaarbliikelijk pe! de instemming van de abt, om zich met twee gezellen op
een grondgebied dat aan deze abdij toebehoorde, te Sèche-Fontaine ie
ga n vestigen. Hier zou htj trachten te verwezenlijken u/at hem in de
lbdii van Molesme onmogelijk was gebleken. Doch spoedig ondervond
dat_tretgevaat, w^ r^an Robert niet was ontsnapt, o-ot hem bedreigde.
lii
De nabiiheid van Molesme, wellicht ook het gemis aan geestdrifa bij
sommige van zijn volgelingen (r) en zijn lange ervaring lieten hem tnzien
ziin oPzet te Sèche-Fontaine onvermijdelijk zou uitlopen op v/ar
l^t
het te Molesme v/as geweest : namelijk op een monachisme dat dichter
zou komen te
lta; n bij de gev/one, gestereotypeerdevormen, dan bij het
tdeaal dat hij bij Cassianus,Benedictus, Gregorius, in de Vitae Patram
en bij Petrus Damiani had leren kennen, dat hem had bezield en dat
hii, - zoals ook Robert van Molesme het had gedroomd, - wenste te
verv/ezenlijken. Uit dit inzicht zou de stichting van de Grande-Chartreuse
ontstaan.
Ilet was v/eer geen toeval dat Bruno, op zoeknaar een eenzameroord,
zich tot Flugo, de onlangs aangesteldebisschop van Grenoble wendde.
Hii kende deze prelaat door de vele betrekkingen die hij met de pauselijke
legaat in Gallie, Hugo van Die, verplicht was geweesr te ondèrhouden,
dit in verband met de ernstige moeilijkheden ver.oorzaakt door ^ ttsbisschop Manasses te Reims. Immers vooraleer de bisschoppelijke stoel
van Gtenoble te bestijgen, was Hugo, toentertijd kanunnik van Valence,
czffnes
of reisgezel van de pauselijke legaat geweest (z). Ongetwijfeld had
hii gelegenheid gehad de toenmalige kanselier van Reims persoonlijk
te ontmoeten en evenals zijn patroon, Hugo van Die, had hij hem leren
hoogschatten (3).
Brunonem." De hele cluur van Bruno's bestuur, leefde men dus getweeën. Pernus
DaurANr, Vita Romualdi, cap.IV, in PL., CXLIV, kol. 9J8-9t9 noteert dat Romuald het
evenzodeed; in zljn De ordine eremitarum,kent hij deze schikking nog : ,,... cum duo
fratres simul commorantes in cella..." (PL., CXLV, kol. 3 3z), en nog : ,,Si duo fratres
in cella cohabitant..." (op. cit., koI. 35o).
(I) \Xlii kennen eÍ twee : ,,duo clerici, Petrus en Lambertus, qui cum magistro
Brunone saeculo obrenuntiaverunt, et ei per aliquod tempus adhaeserunt" (tekit geciteerd door H. LónnnL, 0P. cit., p. roo, n. 4). Naderhand zouden ze op deze plaat eert
kerk en cellen bouwen. Zli warcn ,,discipuli magistri Brunonis" (ibid.).
(z) Hugo van Die had Hugo, kanunnik van Valence, aangeworven als ,,suoÍum
certaminum comes futurus et particeps" (Gurco, Vita Hugonit, PL., CLIII, kol. fi);
,,ab eius venerabili patrono [: Hugo van Die] cui gratae ofÊcium societatis exhibebat"
(ibid., kol. S6S); ,,dilecti comitis" (kol. 766).
Q) Zie boven, p. 8o, n. r. - Voor Guigo, die deze vroegere betrekkingen
tussen beiden zelfs niet vermoedde, heet het dat Bruno naar Hugo ging : ,,suavi sanCtae
conversationis eius odore trahante" (PL., CLIII, kol. 769).
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Bruno kreeg van bisschop Hugo wat hij wenste : locum ererniticae
uitae clngrallm (t), t.t.z. de woestenij van Chartreuse, op 24 I(m. van
Grenoble gelegen. Hij vond bovendien in hem een geestesgenoot.Toen
hij bij Hugo aankwam, was dezepas drie j^ r teruegekeerd uit de Cluniacenserabdij van la Chaise-Dieu (z), waat hii, van bisschop, eenvoudig
monnik v/as geworden; op bevel van Gregotius VII had hij echter de
abdij moeten vedaten om ztln bisschoppelijk ambt opnieuw op te nemen.
Maar Hugo was met hart en ziel monnik gebleven. Hij begreep het opzet
van Bruno : hij spande zich ten zeerstein om het te helpen veÍwezenlijken
€fl, zoals verder za| worden bewezen, speelde hij een niet geringe rol
in de organisatie van de l(artuis.
Deze voorafgaandelijke uiteenzetting leek ons noodzakelijk om de
te begrijpen. Ze stelt het verband
bijdrage van Bruno tot de Consaetudines
't
in
licht,
wat vooralsnog niet wetd gedaan, - tussen de pogingen
van Robert van Molesme en die van Btuno, t.t.z. ze toont áe aanvankelijke
gelijkenis aafl van insprratre tussen wat ons, modernen, thans zo verschillend lijkt, nl. Citeaux en de Grande-Chartreuse. Ze laat verdet toe te
vermoeden hoe grondig de invloed van de Regula sancti Benedictiop de
Kafiurzet-levenstegel moest zIjn. Ze verklaart ten slotte hoe het experiment : ,,Bruno-Benedictijner", met zijn drang na r de t,ita so/itaria,
in atmoede elr naar de voorschriften van Petrus Damiani beleefd, de
grondtoon zou verlenen aan de levensopvatting van de \{aftutzer.
Deze algemene geest, die de \{anutzerorde zou bezielen, kwam van
Bruno. De concrete verwezenlijking etvan, zoals die blijkt uit de Consaetudines,komt echter niet van hem.
Om deze bewering te staven, beschikken we over een belangrijk
vergelijkingsmatettaal, nl. de bronnen betrefrende de Calabtische stichtingen van Bruno (l). Zoals boven werd aangetoond zljn de volgende
drie punten als de meest kenmerkende van de I{artttzer-gev/oonten te
beschouwen : r) het ullileru/sc/ausasvan het ledenaantal van ieder l(artuis;
z) de termini aan de bezittingen aangebracht; ) en in deze kadets de
organisatie van een uita paaper et so/itaria. \7elnu voornoemde d.ocumenten
bewijzen ten overvloede dat Bruno zelf :::Zurd-Italië geen enkel van deze
drie grondvoorschriften heeft onderhouden.
r) Vat het numerasclaususbetreft : bij zIln dood telde zijn stichting
dertig monniken, plus enkele novicen en twintig conversi. Dit hoog aantal
bewoners druist in tegen de geest en zelfs uitdrukkelijk tegen de letter
van Guigo's Consuetadines
(.rp.LXXVIII).
z) Wat de termini van de be(r) PL., CLIII, kol. 769 C.
(z) Aanvankelijk ook een eremietenstichting.
(;) Cfr het nuttig artil<el van G. Cosle, Calabre (CltarÍreuse de), in Dict. d'histoire
et de géographieecclés.,dl XI, Parijs, rg49, kol. zjt vlg.
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zittingen aangaat : Bruno aanvaardde van graaf Roger van Apulië, en dit
reeds tn to)4, een groep dorpen en kerken met al hun afhanketijkheden
en inkomsten, alsmede de abdij van Arsofia met aI haar opbrengsten (r).
Dit soorr bezittingen wordt eveneensuitdrukkelijk door de Consaetudines
afgekeurd en verboden (cap. XLI, Í) LXXIX, 3, enz.). ) \íelke was
Bruno's houding tegenover de uita solitaria ? Van rcgJ af, voelt hij zich,
onder de druk van het grote aantal volgelingen die hij niet heeÍt afgew.ezen,verplicht twee afhankelijkheden met cenobitisch kankter te organlsefen...
Bij elk van deze afwijkingen, die in Bruno's Calabrische stichtingen
ten opzichte van de Consuetudinesdet Gtande-Chartreuse kunnen waargenomen wotden, sluit Bruno aan btj de levensregelsvan Petrus Damiani
en van Rodolf. Hieruit blijkt andermaal hoe grondig hlj zich door hun
voorbeeld heeft laten inspireren en hoe getrouw hij geweest is aan de
ttaditie die op hen terugging.
Het is trouwens in deze laatste richting dat de Zdd-Italiaanse stichtingen van Bruno zich vetder zouden ontwikkelen. De Consuetadines
(z),
welke Btuno's tweede opvolger Lambertus van Bourgondie, die samen
met Bruno uit Frankrijk naat ltalie was verhuisd, Íta rr16 uitvaardigde,
onderstellen een inrichting die in wezen niet meer te vergelijken is met
deze doot Guigo tn zijn Consuetudines
afgeschilderd. Enkele voorbeelden :
art. II en VI van Lambetus Constitationeszijn opgesteld pro coenobitis:
deze zullen de stilzwijgendheid onderhouden sicat in regalaribas tenetar
monasteriis; iets dergelijks heeft Guigo niet gekend. Verder schrijft
Lambertus voor, een dagelijkse mis voor de ovededenen op te dragen en
het kapittel dagelijks bijeen re roepen, wat totaal van Guigo's regel
afwijkt. Lambertus voorziet dat de magister,- zo noemt hij de prior, een wagen met vijf tot zeven, ja zelfs met negen paarden zou mogen
gebruiken (art. VII), iets wat Guigo als een schandaal zou hebben gebrandmerkt, hij die in elk geval uitdrukkelijk verbod gaf aan de prior
uit te g ^Í^.
Het lijkt ons overbodig op de taltijke tegenstellingen tussen beide
constituties verder uit te weiden. Alles wat over Bruno werd gezegd,
kan ruimschoots volstaan om zijn aandeel in de genesis der levensgebruiken van de Grande-Chartreuse te omschrijven. De algemene geestesrichting komt van hem; het voorbeeld van het Italiaanse eremietendom
heeft hrj zichzelf en ztjn volgelingen ter navolging aangeu/ezen. Dat de
Grande-Chartreuse echtet niet geworden is wat zljn Calzbrische stichtingen zljn gewotden, heeft ze nrct aan haar stichter maar aan zljn opvolgers
Q) Zie teksten bii H. Lónnnr-, op. cit., p. r59. - De abdif Arsofia bezat o.a.
koper- en rjzewtsmijnen.
(z) Zie deze teksten bij C. Ln Cournulx, op. cit., dI I, p. 237 vlg.
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te danken. ïn het tot stand komen van de eigen en specifieke kenmetken
ztjn vastrelegd,
van de I{arturzer-geu/oonten, zoals zij in de Consuetudines
heeft Bruno, zo wil het ons voorkomen, geen ander aandeel gehad.
Trouwens, niettegenstaande zljn aanhoudend vedangen na r eenza mheid, was Bruno blijkbaar gevoelig gebleven voor tederheid en natuurschoon, wat hem dan wellicht ook meer en meeÍ van de sttengheid verrvijderd heeft, welke zo zeer opvallen zou brj Guigo (r).
z. Hugo van Gtenoble
en de ,,Consuetudinss'2.
In de Kartuizer-ftaditie moet een plaats worden ingeruimd aan Hugo,
bisschop van Grenoble, over wie terloops reeds, in verband met Bruno,
een woord werd gerept. Een betrekkelijk late nota, op het atchief der
Grande-Chartreusebewaard, heet hem ,,de eetste stichter -vafldit huis" (z).
Hugo van Lincoln (f rzoo) was het met deze versie eens. Van Hugo
zegde hij dat deze... rei totius ordinator... et auctor was (3). Het wil ons
voorkomen dat het heenga n van Bruno uit de Grande-Chartreuse, door
de latere generaties als een soort verraad zanzien, er toe aanleiding heeft
(r) Terecht merkt Dom A. Wrr.rvreRTop (Lettues concernantRaoul le Verd, l'ani de
S. Brano,in Keuuebénédictine,
1939, dl, LI, p. z6o) dat Bruno een andere geestes- en levensopvatting lijkt te hebben gehad dan Guigo. Ten bewijze geeft hif volgende tekst waarin
Bruno het natuurschoon beschriift waarin hij leeft : ,,heremum incolo... de cuius
amoenitate, aerisque temperie ac sospitate, vel de planicie ampla et gràta,,inter montes
in longum porÍecta, ubi sunt virentia prata et florida pascua, quid dignum dicerem ?
Àut collium undique se leniter erigentium pÍospectum, opaccarumque vallium recessum,
cum plurimum rivarum fontiumque copia, quia sufficienter explicet ? Nec irrigui desunt
horti diversarumque arborum utilis fertilitas... Verum quid hic diutius immoror ? Alia
quippe sunt oblectamenta viri prudentis, gratioÍa et utiliora valde, quia divina. Verumtamen arctiori disciplina studiisque spiritualibus animus infirmior fatigatus, sepius his
relevatur ac respirat. Arcus enim, si assidue sit tentus, remissior est et minus ad ofÊcium
aptus". De schrijver van deze regelen is onbetwistbaar een andere mln dan de opsteller
van de Consuetudiner.\il/as Bruno vroeger, toen hij zich op Grande-Chartreuse terugtrok,
yoTls Wilmart het
minder ontvankelijk voor tederheid en natuurschoon ? OF zou, suggereeÍt, - de woestheid van de natuur in Dauphiné Bruno aangezet hebben de
Grande-Chartreuse te verlaten ? \X/at er ook van z|j, wij voelen hier duidelijk het verschil tussen de opvattingen van Bruno en die van Guig
Cfr nog PL., CLII, kol.
4r8 en 4r9. - Cfr voor deze natuurbeschrijving E. R. Cunrrus,0p. cit.,p. r89 vlg.,
kap. ro: Die Ideallandschaft en fDEvr, Rheiori$l)e Naturschilderangin Mittelalter, rn Rom.
Forvh., 1942, dl LVI, p. zr9 vlg.
(z) AncHIEF DER GnINon-CHARTREUSn,thans in de Certosa di Farneta,Maggiano,
Lucca, handschtift n. y rz,I, beschrijft a.v. een oorkonde van Hugo : ,,Littere sancti
Hugonis episcopi Gratianopolitani primi fundatoris domus huius" (n. r 58).
(3) Grnalous CarvrnRENSrs
(Speculumecclesiae,p. 248), heeft door Hugo van Lincoln het volgende vernomen : ,,Ordinem itaque suum [: I(artuizers] eiusdem [Hugo
van Grenoble] praecipue consilio constituerunt, totumque statum suum ad eiusdem
dispositionem ordinaveÍunt; ipse quoque, qui rei totius ordinator fuit et auctor [: nog
steeds Hugo van Grenoble] ordinem eundem suscepit..." Deze laatste bewering is
eigenlijk onjuist. Cfr C. Ln Coureurx, op. cit., dl I, p. 48-49, en G. Bnr.r,rr, Vita S.
Hugonis, Montreuil, r889, p. X-XI.
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gegeven de rol van de bisschop van Grenoble een tikje te overdrijven.
De juiste noot trof Guigo wanneer hij zich a.v. uitdrukte : Ipso
[- Hugol ... consa/ente,itnante, comitante, Carthasiae so/itudinemintrauerunt
atqae extruxerant (t) : de afgelegen plaats Carthusia werd, met Hugo's
raad, met zljn hulp en in zijn bijzijn betrokken en bebouwd. Het woord
exstruxerant hjkt ons vooral betekenisvol : de Kartuis werd opgetrokken
op nadgeving van Hugo. Deze affirmatie verklaart hoe het kwam dat
de Grande-Chartreuse op hetzelfde plan was gebouwd als de Italiaanse
eremietennederzettingen (z). Hugo had gebruik gemaakt van wat hij in
Italië, waarschijnliyk in Fonte Avellana of Camaldoli, had gezien.
Comes,levens-en reisgezel van de pauselilke legaat Hugo van Die (3)
zaI hi1 zljn meester enkele malen nà r Italie hebben vergezeld, vóór hij,
in ro8o, te Rome tot bisschop werd gewijd (a). Zljn kennismaking met
het Italiaanse eremitisme moet dan ook op die rcizen terugslaan.
Maar niet alleen ^ Ít het bouwplan der Grande-Chartreuse heeft
Hugo zijn medewetking vetleend; ook op de regeling van de levenswijze
moet hij invloed hebben uitgeoefend, vermits htj asquead mortemCartbusiae
habitatoresconsiliisfouit semper(5). Hugo was een uiterst vrome, ietwat
sctupuleuse man, die blijkbaat niet u/as opgewassen tegen de verantwoordelijkheid van het episcopaat, welke op zljn aI te gevoelig gemoed
steedsbleef drukken; doot zijn geestestichting, was hij meer monnik dan
bisschop. Hii had trouwens van het monachiime persoonlijke ervaring :
hij verbleef drie jaat te Chaise-Dieu, bracht twee jaar in't klooster door
in Apulië (6) en bezocht herhaaldelijk de Grande-Chatreuse. Waar hij
kon, bevorderde hij dan ook de religiertzen: nog andere eremieten alsook
groepen van reguliere kanunniken hielp hij stichten.
(t) Vita Hugonis, PL., CLI[,
kol. fi9-7to
: ,, ipso namque consulente,
juvante, comitante, Carthusiae solitidinem intraverunt et extÍuxerunt [i.e. Bruno en
usque ad mortem Carthusiae habitatoÍes consiliis fovit semper et
zlin gezellenf
beneficiis".
(z) Deze identiteit bliikt uit de vergelif king van Gursenr veN NocnNr, De uita
i//a, p. jz-j3 en meerdere plaatsen uit de Consuetudinrrmet de reeds aangehaalde werken
van Petrus Damiani en Rodolf van Camalcloli.
(i) ,,... suorum [: t"tt Hugo van Die] certaminum comes futurus et particeps ..."
Gurco, Vita S. Hagonis, PL., CL[I, kol. 765.
Q) Ibid., kol. 767.
$) Zie voetnoot r.
(6) Kort n 29 November ro9, ging Hugo naàr Italië. Hij vertoefde er twee jaar
in Apulië : ,,corporis infirmitate fere per biennium in Apulia me detulir" (J. M,tRroN,
Carlalaires del'église cathédralede Grenoble,dits cartalaires de S. Hugues, Parijs, fi69,p. 56:
oorkonde die de moeilijkheden, welke Hugo toen had met de aartsbisschop van Vienne,
uitvoerig uiteenzet). - Men zaI zich herinneren dat Bruno toen in Calabrlë woonde,
onder de bescherming van Roger, hertog van Apulië. Het is hoogstwaarschijnlijk dat
Hugo, niettegensï.aande zijn ziekeiijke toestand, toch met Bruno contact zal genomen
hebben. Heeft hii er ook geen andere nederzettingen gekend ?

85
Meded. nr 6

Hugo heeft dus doo r zijn kennis van het Italiaanse eremietenleven,
van de zanvang af, de \{artutzers kunnen steunen. Hij heeft ook de evolutie
van hun gebruiken.meegemaakt en goedgekeurd. Typisch is in dit verband de aanduiding van Guigo die, bij de publicatie van zljn revolutionnait
Antiphonariam, noteert dat hij het in tegenwoordigheid van zijn bisschop
heeft opgesteld (t). Als plaatselijke bisschop en als voornaam bevorderaar
van de Grande-Chartreuse bezat Hugo over de Grande-ChartÍeuse een
grote bevoegdheid. Hoe moeilijk het ook is deze met nauwkeurigheid
te omschrijven, toch stemt het tot nadenken dat Guigo van hem zegde :
... caiusuoluntatiresisterefas?xlnhabemus(z). I(ort vóór de prior dit schreef
vertelde Guibert van Nogent reeds, dat de bisschop van Grenoble voor
de l(arturzers een soort waatnemende abt was en hun prouisor (3). Vettegenv/oordiger van de traditie, ruim genoeg vafl opvatting om deze niet
te laten verstarren, heeft Hugo de evolutie die de levensgebruiken der
KanuizeÍs, van Bruno tot Guigo, hebben onder gaafl, met zijn nad gesteund en met zljn gezag gedekt.
j. De prioÍen
Landuinus,
Petrus
en Jo^nnes
e n d e,, C o n s u e t u d i n e s ". - Het ware natuutlijk van belang te
weten wat de drie voornoemde ptioten, die na Bruno en vóót Guigo de
I(artuis hebben bestuurd, tot de opbouw en de ontwikkeling van de jonge
stichting hebben bijgedtagen. Nog minder dan voor Hugo, is het, bii
gebrek aan bronnen, voor hen mogelijk dit met nauwkeurigheid uit te
maken. \Vij vatten hier kort samen al wat over hun activiteit met zekerheid is bekend.
De belangrijkste van de dtie schijnt Landuinus te zljn geweest.
Te Lucca geboten, err waatschijnlijk een leerling van Bruno, - zoals die
andete Lucenser welke diens dodenrol onderschrijft (+), - was hij een
(t),,...sub
p r a e s e n t i ar e v e r e n d i s s i m i a c c a r i s s i m i n o b i s P a t r i s n o s t r i , d o m i n i
Hugonis, Gratianopolitani episcopi", C. LB Cournur-x, Anna/es, dl I, p. 3o8-3o9.
(z) Guigo stelt zljn Consaetudines
op : ,,Charissimi ac reverendissimi nobis Patris
Hugonis Gtatianopolitani episcopi, cuius voluntati resistere fas non habemus, iussis
et monitis obtempeÍantes". Cons., prol. r.
b) OP.cit.,uitg. G. BouncrN, p. 33 i ,,,.. sub priore agunr; vices autem abbatis
ac provisoris Gratianopolitarum episcopus, vir plurimum religiosus, exequitur". - Ook
de opvolger van Flugo had nog grote macht in de Grande-Chartreuse. Dit blijkt uit
de Acta primi caPitlili ordinis Cartbusiensis, in PL., CLIII, kol. rÍ2, | ,,consilio domni
Hugonis If, venerabilis Gratianopolitanae ecclesiaeepiscopi", en kol. rrz8 :,,venerabilis iam praedictus episcopus, eiusdem Carthusiensis domus pateÍ et monachp5". - ln
zlin Vita Hugonis legt Guigo niet de nadruk op de macht van de bisschop van Grenoble
,,... Consiliis fovit",zegt hij (PL., CLIII, kol. 77o). Was hij hiertoe niet aangezetdoor
het vetlangen de band tussen bisdom en Kartuis ietwat losser te maken ?
(4) ,,Rangerii, Brunonis discipuli", AASS., Oct. III, p. fi1. E. LrsNn, Histoire
de la propriéré ecclésiastique
en France, dl V z Les écoles,Rijsel, Íg4o,p. 284,vïa gtzichaf
of hij niet de bisschop van Lucca was.
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van de eerste volgelingen en daarna de onmiddellijke opvolger van de
stichter geworden. Gedurende zljn trenjalirg bestaan trok hij tweemaal
n^ar ltalië bij Bruno. Van zijn eerstereis bracht hij een_brtefAdfratres Q)
van ztjn voorganger mede. Op zijn tweede reis werd hij gedood (z). Als
Itahaan moet hij voorzeker het Italiaanse eremitisme hebben gekend. Zijn
enge aansluiting bij Btuno wijst er op dat hij vreemd was gebleven aan
de grondige veranderingen die de I(artuis zou ondergaan. Trouwens zijn
reizen na r ltalie bewijzen duidelijk dat hij de strenge opvatting der eenzaamheid, welke Guigo voorschreef (3), niet kende.
De derde prior, Petrus Franciscus, een Vlaming uit Béthurre, bleef
slechts éen jaar in functie : de last van het bestuur v/oog hem te zw^ar en
hij diende ontslag i" (+). Ook aan hem kan geen initiatief met zwa;re
verantwootdelijkheid verbonden worden toegeschreven.
ZIjn opvolger Joannes, 'w.eereen ltaliaan, nI. een Toskaner, u/as een
weinig ontwikkeld man : ... scolasticisstudiis non mu/tum exercitatas, zegt
van hem de oudste ktoniek der I(artuis (l). Uii was, zeer jorg nog, in
het klooster getreden. Niettemin bleef hij gedutende acht jaar Qror-r r09)
een wijze bestuurder, u/at natuurlijk niet insluit dat hij het zou hebben
aangedurfd grondige veranderingen in te voeren (6). Het is ook moeilijk
in te denken dat onder het bestuur van een niet ontwikkeld man de
handenarbeid, die er tevens intellectueel werk was, cle plaats zou hebben
gehad die Guigo et, blijkens de Consuetudines,
^àn gegeven heeft.

C. - Gurco's ÁANDEEL.- STat voonfga t laat reeds vermoeden
dat Guigo's aandeel in de definitieve organisatie van de Kartuts aanzienlijk is geweest. Enkele beschouwingen en vaststellingen zullen zijn d
duidelijk laten uitschijnen.
Bruno had aan de Italiaanse eremietenbeweging en haar grote voorman Petrus Damiani een ideaal ontleend dat hif trachtte in de Grande-

(r) PL., CLII, kol. 41 8-419.
(z) La cltroniqae des preniers Cbartreux (uitg. A. \Wrr,uanr, arÍ. cit., p. rz3)
vermeldt de omstandigheden van deze moord.
(3) Cons., XV, 4 : ,,Ipse tamen 1: de prior] eremi terminos non egreditur".
(q) Ibid.,p.rz4 r ,,... anno uno (Cartusiam rexit). Qui prelationis pondus atque
sollicitudinem gÍaviter ferens... misericordiam petiit et accepit".
$) Ibid., p. tz4.
(6) Ibid., p. r2 j 1,,... pene quippe puer seculo valefecit, sed ad haec que religionem
pertinent, nulli suorum secundus antecessorum..." Daar. hij nog zeer jong zijn geboortestreek had vedaten, kan men hem ook moeilijk als bemiddelaar beschouwen tussen de
Italiaanse eremieten en de Kartuizers.
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Hugo heeft dus door zijn kennis van het Italiaanse eremietenleven,
van de aafivarlgaf, de[{artutzets kunnen steunen. Hij heeft ook de evolutie
van hun gebruiken,,meegemaakten goedgekeurd. Typisch is in dit verband de aanduiding van Guigo die, bij de publicatie van zljn rcvolutionnair
Antiphonarium, noteert dat hij het in tegenwoordigheid van zijn bisschop
heeft opgesteld (t). Als plaatselijke bisschop en als voornaam bevorderaar
van de Gtande-Chartreuse bezat Hugo over de Grande-Chartreuse een
grote bevoegdheid. Hoe moeilijk het ook is deze met nauwkeurigheid
te omschriiven, toch stemt het tot nadenken dat Guigo van hem zegde :
... caiusuolantatiresisterefasnln habemas(z). I(ort vóór de prior dit schreef
vertelde Guibert van Nogent reeds, dat de bisschop van Grenoble voor
de l(attuuzers een soort waarnemende abt was en hun prouisor (3). Vettegenvioordiger van de traditie, ruim genoeg van opvatting om deze niet
te laten verstarren, heeft Hugo de evolutie die de levensgebruiken det
KmtuizeÍs, van Bruno tot Guigo, hebben onder g ^n, met zíjn rz;ad gesteund en met zíjn gezag gedekt.
j. De pÍioÍen
Landuinus,
Petrus
en Jo^nnes
en de ,,Consuetudines
". - Hetwarenatuurlijkvanbelangte
u/eten wat de drie voornoemde ptioren, die na Bruno en vóór Guigo de
I(attuis hebben bestuurd, tot de opbbuv/ en de ontwikkeling van de fonge
stichting hebben bijgedragen. Nog minder dan voor Hugo, is het, bij
gebrek aan bronnen, vooÍ hen mogelijk dit met nauwkeurigheid uit te
maken. \Vij vatten hier kort samen al wat over hun activiteit met zekerheid is bekend.
De belangrijkste van de drie schijnt Landuinus te ztjn geweest.
Te Lucca geboren, en waatschijnlijk een leerling van Bruno, - zoals die
andere Lucenser welke diens dodenrol onderschrifft (+), - was hij een
(t),,...sub
praesentia reverendissimi ac carissimi nobis Patris nostri, domini
Hugonis, Gratianopolitani episcopi", C. Ln Cournur-x, Annales, dl I, p. 3o8-3o9.
(z) Guigo stxlt zljn Consaetudinerop : ,,Charissimi ac reverendissimi nobis Patris
Hugonis Gratianopolitani episcopi, cuius voluntati resistere fas non habemus, iussis
et monitis obtemperantes". Cons., prol. r.
G) OP. cit.,uitg. G. BouncrN, p. 33: ,,,.. sub priore agunt; vices autem abbatis
ac provisoris Gratianopolitarum episcopus, vir plurimum religiosus, exequituÍ". - Ook
de opvolger van Hugo had nog gÍote macht in de Grande-Chartreuse. Dit blijkt uit
de Acta prini capitíili ordinis Carthusiensis, in PL., CLIII, kol. rrzt : ,,consilio domni
Hugonis If, venerabilis Gratianopolitanae ecclesiaeepiscopi", en kol. rrz8:,,venerabilis iam praedictus episcopus, eiusdem Carthusiensis domus pater et monachs5". - fn
zijn Vita Hugonis legt Guigo niet de nadruk op de macht van de bisschop van Grenoble
,,... Consiliis fovit",zegt hij (PL., CLIII, kol. 77o). Was hij hiertoe niet aangezet door
het verlangen de band tussen bisdom en Kartuis ietwat losser te maken ?
(4) ,,R".rgerii, Brunonis discipuli", AASS., Oct. III, p. fi1. E. LnsNn, Histoire
de lapropriété ecclésiastique
en France, dl V: Les écolet,Rijsel, r94o,p.zS4,vrz;agtzichaf
of hij niet de bisschop van Lucca was.
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van de eerste volgelingen en daarna de onmiddellijke opvolger van de
stichter geworden. Gedutende zrjn tienjarig bestaan trok hij tweemaal
na t Ltalie bij Bruno. Van zijn eerstereis bracht hij een_briefAdfratrtt (y)
van zljn voorganger mede. Op zijn tweede reis wetd hij gedood (z). Als
Italiaan moet hij voorzeker het ltaliaanse eremitisme hebben gekend. Ztjn
enge aansluiting bij Bruno wijst er op dat hij vteemd was gebleven aan
de grondige verandetingen die de l(artuis zou ondergaan. Trouwens zijn
reizen n ^t ltalie bewijzen duidelijk dat hij de strenge opvatting der eenzaamheid, welke Guigo voorschreef (3), niet kende.
De derde prior, Petrus Franciscus, eerr Vlaming uit Béthune, bleef
slechts één jaat in functie : de last van het bestuur woog hem te zwaar en
hii diende ontslag in (+). Ook aan hem kan geen initiatief met zwa;re
verantu/oordelijkheid verbonden worden toegeschreven.
Ztjn opvolger Joannes, weeÍ een ltaliaan, nl. een Toskaner, was een
weinig ontwikkeld man : ... scolasticisstudiis non multum exercitatus,zegt
van hem de oudste kroniek der Kartuis (l). Hij 'u/as, zeet jorg nog, in
het klooster getreden. Niettemin bleef hij gedurende acht jaar Qror-r r09)
een wijze bestuurder, wat natuurlijk niet insluit dat hij het zou hebben
aangedurfd grondige veranderingen in te voeren (6). Het is ook moeilif k
in te denken dat onder het bestuur van een niet ontwikkeld man de
handenarbeid, die er tevens intellectueel werk was, de plaats zou hebben
gehad die Guigo er, blijkens de Consuetudines,
^an gegeven heeft.

C. - Gurco's AANDEEL.- \Vat voorafgazt laat reeds vermoeden
dat Guigo's aandeel in de definitieve organisatie van de l(artuis aanzíenlijk is geu/eest. Enkele beschouwingen en vaststellingen zullen zijn rcI
duidelijk laten uitschijnen.
Bruno had aan de Italiaanse eremietenbeweging en haat grote voorman Petrus Damiani een ideaal ontleend dat hif trachtte in de Grande-

PL., CLII, kol. 41 8-419.
La chronique des premiers Cltartreux (uitg. A. Wrr-uenr, art. cit., p. 14)
de omstandigheden van deze moord.
Cons., XV, 4 : ,,Ipse tamen [: de prior] eremi terminos non egreditur".
Q) Ibid.,p.r24 ! ,,... anno uno (Cartusiam rexit). Qui prelationis pondus atque
sollicitudinem graviter ferens... misericordiam petiit et accepit".
$) Ibid., p. rz4.
(6) Ibid.,p.rzj i ,,... pene quippe puer seculo valefecit, sed ad haec que religionem
pertinent, nulli suorum secundus antecessoÍum. .." DaaÍ. hij nog zeer jong zijn geboortestreek had verlaten, kan men hem ook moeilifk als bemiddelaar beschouwen tussen de
Italiaanse eremieten en de Kartuizers.
(r)
(z)
vermeldt
(3)
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Chartteuse te ver\il/ezenlijken. \Xrat hij naderhand in Calabrie tot stand
bracht en wat zijn eerste opvolgers in de l{atuis deden, is reeds gezegd.
De vergelijking hiervan met de toestanden door Guigo beschreven, laten
een gÍondige evolutie uitschijnen die zichlater in Bruno's eerste stichting
moet hebben voorgedaan.Dat Guigo er de auteur van is, kan niet wotden
betwijfeld. Het besluit dringt zich dan ook op : niet alleen heeft Guigo
de Consaetadines
opgetekend, hij heeft ze tevens, vóór h|j ze neerschreef,
in menig opzicht gewtjzigd, door een terugkeer fl ^r oudere, voor hem
meer eerbiedwaardtge monastieke tradities op te nemen.
Guigo heeft het als gezaghebbende prior (t) aangedurfd, met steun
van ziln bisschop, in de nog jonge l(aturzer-traditie in te gtijpen. Dit
blijkt zonneklaar Lrrt meerdere passagesvan zijn gewoonteboek en welIicht niet het minst uit het vooÍwoord van ztjn Antiphonariuru, waarin hij,
met een beroep op ztjn toonbeeld Hieronymus, uiteenzet v/aarom hij dit
boek merkelijk verkort (r). Hier treft htj maattegelen aangaandewat hij
zelf dignioreparte, scilicet fficio diuino had geheten (3). Wat hij aandorst
voor het meest verheven deel van de geu/oonten, heeft hij ook niet nagelaten te doen vooÍ andere voorschriften. Het valt de lezer ten andere op,
dat htj het nergens nodig acht te laten uitschijnen dat de Consuetadines,
dte
hij neetschrijft, op Bruno zouden teruggaan. Hij kende nochtans de
Calabrische ConsaetadinesvaÍt Lambertus van Bourgondië en de uitdrukkelijke verwtjzing welke deze, reeds tn zijn eerste atikel, Í:rar Bruno
had gedaafl z sicut melius tenebaturin diebasmagistri Brunonis.Ook op geen
van zljn andere voorgangers doet Guigo beroep. Hij vergenoegt er zich
mede te zeggenwelke nu de bestaandegebruiken zijnr ,,yij leven zó..."
,,wij zijn gewoon zó te handelen..." Hii treedt dus zelfstandig op en
schijnt slechts rekening te houden met zijn eigen inzichten en met wat
zljn rirjke ervaring hem heeft geleerd.
\Vat Guigo ptecies heeft gewijzigd kan op een dubbele manier
worden achterhaald : ten eerste, doot na te gaan wat hij zelf beweert te
hebben ingevoerd of wat, bij tedenering, op hem moet worden teruggebracht; ten tweede, doot zljn Consuetadines
nauwkeurig te vergelijken
met de geschriften van Pettus Damiani en die van Rodoli die de opvatting
van Bruno hebben geïnspireetd. Begrijpelijkerwijze zal ook hier ons onderzoek sterk beperkt blijven.

Q) Zie hierboven.
(z) ,,Institutionis eremiticae gravitas non sinit longa in cantandi studiis insumi
spatia... Ob hanc itaque causam quaedam de antiphonario auferencla seu brevianda
Putavimus, quae scilicet ex pafte maxima aut superflue erant aut incongruenter, vel
composita vel interposita, apposita..." C. Ls Cournvrx, op. cit., dl I, p. 3o8.
(3) Cons., prol. 4.
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Volgens Guigo's eigen getuigenis, gaat het gtondprincipe van de
economische organisatie van de l(artuis, welke én het armoede- én het
moest redden, op hem zelf tetug (r). Nog volgens
eenzz;amheidsideaal
zijn verklaring heeft hij voot de broeders de verplichting der stilzwijgendheid, n^ r het voorbeeld van Citeaux, strenger toegepast (r). Bij redenering
kan hem worden toegeschreven het in dienst nemen van een huurknecht (3), het verhogen van de minimumleeftiid bii het aanvaarden van
novicen (4), het verbod, ook aan de priot gegeven, de grenzen van het
domein te verlaten (l).
\fle bekenn-en grzzg dat, behalve de veÍv/ezenlijking van de typische
economische organisatie, al deze feiten slechts kleine betekenis hebben
omdat zij ons niet toelaten Guigo's aandeel zeer concreet te omschrijven,
noch zijn persoonlijke opvattingen precies te bepalen. Deze indruk
verandert echter onmiddellijk wanneer men Bruno's Italiaanse bronnen
met Guigo's gebruiken vergelijkt. Onmiddellijk komt men tegenover
een andere geest te staarr,een rijper doordachte ovettuiging, een meer
bezadigde uitdrukking, die zelfs tot in de kleinste bijzonderheden tot
uiting komt.
Guigo heeft er onbetwistbaat naar gestreefd de levenwijze op de
Kartuis nog met meer sttengheid in te richten: hij heeft de eenzaamheidverscherpt (6), de verplichting tot stilzwijgendheid uitgebreid (Z), het boetekleed aan elkeen opgelegd (8), de kleding en het lichaamsonderho"d (g)

(r) Cons.,cap. XL, 3 : ,,Chartulamquoque, quam de quibusdam talibus rebus
conscripseramus..." Aangehaaldeoorkonde geeft juist de principes van de termini
possessionam
weeï, waarop de numerusclaasas,blijkens o.m. Cons.,cap. LXXVIII en
LXXIX, teruggaat.
(z) Cons.,LV, I.
(3) Cons.,L, z.
(4) Cons.,XXVII.
$) Cons.,XV, 4.
(6) Om de gehoonaamheid te beproeven zond Pntnus DenraNr zijn monniken
uit om op de markten te kopen en te verkopen:,,...saepe distrahendivel coemendi
gratiaad nundinasdestinatur". De institatis O.8., PL., CXLV, kol. 5yl. Guigo kent
dat niet. Op.Camaldoli wordt gezamenlijk landarbeid verricht (cfr Rooor,v, Con$itukol. jz;/.
tiones,cap. XXXII,
(7) Cons.,XXXI, z, 3 en XXXII. Cfr Pntnus DaureNr, De institutit,X,kol. 344,
XXIV, kol. t23.
en Rooor-r, Conslitutiones,
XXIX, kol. yz5.
(8) Cons.,XXVIII, r. Cfr Ronor-n, Constitutiones,
(9) ,,Radant autem caput peÍ menses singulos, exceptis quadragesimisdyl!-y!,
XYIII,
quae nimirum sine lavacto capitum transigendaesunt". Rooor-n, Constitutiones,
ko l . 5 y r ; G ur c o, Con s .,IX , r.
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en de kost (r) vereenvoudigd, de plechtigheid van de eredienst
heeft hij,
alle
belangrijk vetschil,
verminderd (r).Anderzijds
doot de gewoonten niet voorziene vasten en waken, en daarbtj aIIe
lichaamskastijdingen (l), behoudens toelating van de ptior, uitdrukkelijk
vetboden. Zelfs op de bestemming cler gebouwen had zijn vernieuwing
(r) Eén voorbeeld :
Pntnus DAlrrANr, De institutis O. E.,PL., CXLV,
kol. 34r z
,,Sed quoniam et hic manentes coeperunt aegtotantesdeficere...fntetnaesive,
ut verius dicam, communi
imbecillitati dispensatorie
condescendentes indulsimus, ut vinum hic, servato
sobrietatis
moderamine,
biberetur..."

Rooor-n,
XXIII,

Constitationes,
kol. 522-jz3:

,,De usu vini. . . Et quonlam expeÍtum esse novlÍaro
mus, qula vlnum
utentibus eo, nisi purum
et incorruptum slt, Íroxlum est et insalubre, statutum fuit ab antiquo et
nunc quoque firmius statuendum est, ut meràe
qualitatis et rncoÍruptae
mlnlstÍetuÍ eis".

Gurco,
Consuetudines,
XXXIV,
r-z :
,,Mensuta vini sive in cellis
slve in refectorio eadem
pefseveÍat, eodemque modo temperàtul.r nam puÍo
non utimur."

In Camaldoli werd pepeÍ gebruikt : ,,fn eisdem solemnitatibus solito more duae
Iibrae piperis tribuantur" (Rooor-n, ConstiÍationet, XXVII,
kol. 524). ln de Kartuis
enkel zout.
(z) De ordine eremitarum, op. cit., kol.
3i4 1,,... cui [: diegene die nog aan de
gebruiken van de andere monniken houdt]
et pÍocesslofl
cÍucem aÍgenteam satls
idoneam procuravimus... imbecillitate fragilium consulentes etiam tintinnabula atque
bechinia, diversaque divinae domus utensilia comparavimus. Calices quoque duos
aÍgenteos pulcherrime deauratos... pro
vidimus... Conspicua, nihilominus sacrosancto altari tegmina et celebrandis mis
sarum solemniis pretiosa contulimus or
flamenta."
(3) Pnrnus D,c.NrreN4 De ordine eremitariln, PL., CXLIII, kol. 33r-j3z .
. ,,
tantà est diligentia in flexionibus
genuum, in disciplinis scopaÍum et in
caeteris huiusmodi, ut cum quilibet poenitens incertae mentis metu, iniunctam poenitentiam per haec remedia implere praecipi
tur, btevi tempore longa poenitentia con
sumatuf, salva tamen consuetudine, ut si
postmodum vita h-ominis in lo-ngum ducitur,
jeiunium non relinquatur. Dantur autem
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Consaetudines,VI : ,,Et hoc sciendum
quocl in nulla solemnitate processionem
facimus..."
Cap. XL, r : ,,Otnamenta aurea vel
àïgentea, p:ir.'eter calicem et calamum,
quo sanguis Domini sumitur, in ecclesia
non habemus.
Pallia tapetiaque reliquimus."

Gurco, Consaetudiner,XXXV,
f : ,,Abstinentias vero vel disciplinas vel vigilias
seu quaelibet alia exercitia, quia nostÍae
institutionis non sunt, nulli nostrorum,
nisi priore sciente et favente, facere
licet."

invloed. lVaar. het c/austrum n ar het tnzicht van Petrus Damiani en dus
ook van Btuno, - een toegevin g aafi de monastieke gebruiken, - en
te Fonte Avellana diende voor het houden van processies,kon het in de
Grande-Chartreuse hiervoor niet rr., aaflmerking komen vermits er geen
dergelijke plechtigheden werden gehouden (t). Het werd dan ook slechts
nog de vergadetplaats voor de bijeenkomst op de Zondag.
Maar het is vootal wat betreft het typische van de l(artuisotganisatie, de termini possessizntlmmet het ttumerus c/ausas, dat Guigo
scheppend werk heeft verricht. \7el kennen ook Pettus Damiani en
Rodolf een beperking van het aantal leden in hun gemeenschap; doch
geen van beide stelt in dat verband een bepetkin g à n de bezittingen,
zoals Guigo het doet; geen van beiden verbiedt het aanwerven van
goederen buiten vastgestelde termini, om zodoende de eenzaamheid en
de armoede te redden (.). Vooral op dit laatste terrein, heeft Guigo
grondiger doorgedacht en logischer georganiseerd.
H.et zal natuurlijk altijd uiterst delicaat blijven juist af te wegen wat,
in deze tamelijk ingewikkelde inrichting, bepaald van Guigo en wat
precies van Bruno en diens opvolgets komt. Niettemin kan men met
zekerheid bevestigen dat Guigo veruit de voornaamste organisator is
geweest van de gebruiken, zoals die ons door zijn Consuetudinesztjn
bekend, en dat alléén dank zlj hem, dank zljn onginele opvatting, zljn
bezielende geest, dank ook zljn doordrijvende en taaie wilskracht de
Kartutzer-stichtin g hazr eigen specifieke kenmerken heeft gekregen.
Van hem dus mag wotden herhaald wat onze betreurde vriend en
medewerker M. Alamo, in de hypothese van diens afhankelijkheid
tegenover de Rega/a magistri, over St Benedictus schreef : ,,il ^ tout
repensé et exposé dans un style très personnel" (3).
ex moÍe ftia millia scoparum pÍo unius
anni poenitentia, sive viginti psalteria, alrt
viginti quinque missae".
Cfr De Institutis O. 8., XVIII,
kol.
j jo-3t r, en Rooou, Constitationes,XXXY,
kol.5z8-529.
Q) De ordine eremitarum, op. cit., kol. 3 34: ,,Claustrum quoque iuxta ecclesiam
constÍui, hac intentione censuimus, ut, si quem adhuc inclita monasterialis ordinis
consuetudo delectat, habeat ubi in praecipuis festivitatibus solemniter ex more
procedat, cui et processioni..." De Consuetadinerkennen ook het c/aastrum, o.m. cap.
VII, 9. Gursenr vaN Nocr,Nr, De uita saa, uítg. G. BouncrN, p. j j : ,,Claustrum
quidem satis idoneum pro coenobiali consuetudine habentes, secl non claustraliter,
ut ceteri, habitantes."
(z) Prrnus DauraN4 De ordine eremitarum, PL., CXLV, kol. 3j4 : ,,LJt autem
ad haec observanda nullus excusationis p^teàt locus, iuxta id quod exiguitate loci
humilis competebat, studuimus eotenus possessiones acquirere ut praedictum fratrum numeÍum possis... sustentàre."
() Reuae d'bist. eccl., rg4o, dI XXXVI,
p. joi'.
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SLOTBESCHOUWING
Bii het onderzoek betreffende Guigo's Consuetudineshebben drie
ptoblemen hoofdzakehjk onze aandacht getrokken : I. Hoe v/erd Guigo's
schtijven, als brief opgesteld, spoedig als wetboek beschouwd? II. Wetke
waren de grondgedachten van deze gewoonten en hoe wer den z|j in de
Grande-Chattreuse in werkelijkheid omgezet ? III. Onder welke of onder
wiens invloeden zljn deze Consuetudintí tot stand gekomen ?
We zijn er ons van bewust dat tal van punten die we hier hebben
aangeroerd, nog kunnen uitgebreid, andere nog kunnen uitgediept
rvorden. Niettemin durven we te verhopen dat ofize studie, hoe onvolledig
ze ook moge zi1n, toch enkele uitslagen zal opleveren die van aard zljn
een juister, zorrreteen nieuw licht te werpen op het ontstaan en de eerste
ontwikkeling van de \{artutzerorde. Moge ze tevens bijdragen tot een
grondiger kennis en een groter waardering van een der markantste
figuren uit de kloosterweteld van de XIIe eeuw, nl. van Guigo de Grote,
de ingever en opsteller van de Consuetadines
van de eerste l(artuizers.

RESUMÉ
GUIGUE

ET

LES

COUTUMES DES PREMIERS CHARTREUX

Nous étudions ici trois problèmesrelatifs aux Consuetudiner
rédigées
par Guigue,cinquièmeprieur de la Grande-Chatteuse.Ce coutumierconstitueun documenthistorique fort important; il esten effetla seulesouÍce
qui nous permet de préciserle mode de vie des premierschartreuxet de
comprendreleur succès.
- A. L a
I. - Lns ,TCoNSUETUDTNES":
Lntrnn ET coDE MoNASTreuE.
L e t t r e. - A premiète vue, le coutumiet de Guigue ne se présente pas
sous la forme d'un code législatif. C'est plutót une lettre qui offre toutes
les particularités du genre épistolaire : adtesse, suscription, souhait et
salutation finale. A plus d.'un endroit il révèle même la spontaneité et le
catactète d'une lettre d'ami. Toutefois cet ,,accent humain" fl'a pas empêché l'auteur d'ordonner son exposé suivant un plan rigoureusement
etabh. Mais ce plan primitif a été rapidement dérangé par l'adjonction de
divisions et de titres. Nous avons tenté de le Íeconstituer.
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La Édaction des Consuetadines
doit remonter à l'année rr16. Cette date
estsuggéréeparle rappelà trois prieuréschartreuxfondés
en rrr; et rr16;
elle semblepouvoir être confitmée par un passagedes Consuetudines
tappelant un empÍunt aux obseÍvancescisterciennes.
B. Le Code - Malgré sa note personnelle,
le coutumierde la
Grande-Chartreuse
a dès sa publicationété considérécommele codede la
vie cartusienne.La nison en est simple.Son auteur,prieur de la GrandeChartreuse,jouissait d'un pouvoir extrêmementlarge. La lettre dans
laquelle il exposeIe propositamcartusiense
fut donc considéréecomme un
acte émanantd'un homme constitué en autorité. De plus, Guigue n'avaít
pris la plume que sur les instanceset l'ordre de son supérieurhtérarchique,
I'évêquedeGtenoble.Enfinil avaitassociéà l'expéditionde sonactele chapitre de sesmoines. On ne saurait dès lors prétexter de sa forme htténfue
un peu personnelleet parfoisspontanée,pouÍ refuserà ce textele caractère
d'acte authentique.Les diplomatistes,- qui, bien à toft, ne portent pas
gtand intérêt à ce genre de documentsmonastiques,- l'"ppelleraientun
actedescriptif.Rédigésansdispositif,il seborneà décrireun fait juridique :
il constatel'existenced'une série d'observancesauxquellesle chartreux
doit conformeÍ sa vie en vertu de sa ptofession monacale.
Invité par l'évêquedeGrenoble etpaÍtrois prieursà décritelavie de la
Grande-Chartreuse,
Guigue finit par céderà leurs instances.Sesmandants
téclamaientde lui un manuelde la vie cartusienne,uÍre soÍte de codeauquel
ils voulaient seconformer.Guigue s'entient à Ia descriptiondescoutumes
observéesen r tt6 à la Grande-Chartreuse.
I1 évite d'insisteroutre mesuÍe
sut les changementsqu'il"a appottéslui-mêmeaux observancesantérieures;
de même,il s'abstientde faire état d'empruntsfaits à sesprédécesseurs.
Sa
rédaction ne pouvait modifier en rien la situation juridique de sessubordonnés,puisqu'ellese bornait à décrire les coutumesqu'ils obsetvaient
déjà.Pat ailleurs,ellene pouvait guèrechangerle statutde sesdestinataires,
Guiguesn'exergantsur eux aucunpouvoir; elle ne pouvatt acquétirpour
eux force de loi qu'aptès leur acceptationformelle.
I1 ne Íessortni du prologue ni de Ia frnaleque le Prieur destinait sa
lettre àIa Gnnde-Chartreuseelle-même.Cependantil dut bien se dire que
sacodificationdeviendraitaussipouÍ sonpÍopre monastèreun témoignage
permanentde la règle authentiqueobservéedurant son priorat. En faít,
par trois fois il s'adressedirectementà sessuccesseurs
; manifestementil
veut ptofiter de l'occasionpour leur présenterce qu'on pourrait appeler
son ,,testameÍtt".Il leur y recommandeavec une insistancespécialel'obseÍvancede trois prescriptions.Sessuccesseurs
l'ont bien compris.
Les Consaetudines
de Guigue sont restéesle code de l'ordte des Chartreux jusqu'en rzt9, date à laquelleellesfurent templacéespar les Statuta
antiqaa. Au demeurant leut caractèreobligatoire resta dans la droite
ligne de la législation monastiqueen Occident.
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Etant considérée et utilisée comme règle monastique, la lettre de Guigue {ut, Pour des raisons d'otdre pratique, fragmeniée en 8o chapitres,
subdivisés à leur tour et gaÍnis d'un titre. Elle regut de la sorte làspect
extérieur d'un code. Cette forme, très ancienne,est la seule conservée áans
les manuscrits; elle est aussi reproduite dans toutes les éditions.
Cette première partie de l'exposé se termine par un souhait. Fidèles à
une vénérable tradition de tnvail scientifigu€, de hautes instances de l'ordre
envisagetaient une édition critique des Consuetudines.
Cette édition peut se
concevoit de deux manières. La première consisterait à publier ce texte
dans la forme ,,pétifrée" des éditions actuellement existantes, tout en
mainten^nt, avec la division en chapitres et numéros, les titres apportés
P^r quelque successeut de Guigue. Cette méthode présenterait f inconvénient d'imputer à Guigue la Íesponsabitité de cette division parfois
arbítraire et souvent maladroite. La secondemanière revien draità débarrasser le texte primitif des divisions et des titres ajoutés après coup et de
restituer à Ia lettre de Guigue sa forme primitive. Cette seconde méthode
nous patait s'imposer. Cependant à cause de f importance qu'ils ont acquise dans la législation postérieure et dans I'histoire de l'ordre, les titres
et les divisions devtaient être soigneusement mentionnés dans I'appant
critique.
rr. - Lns roÉns DTRECTRTcES
oES ,,CoNSUETUDTNES"
ET LEURnÉer,rsATIoN. - Les principes essentielsde la vie des chartreux sont naturellement identiques à ceux des autÍes ordres : adorer, aimer et servir Dieu,
a.mlr Dei propter qaemferri et fieri omnia debent.C'est dans leur réalisation
concrète qu'apparaissent les différenciations. Sur quelles bases idéologiques Guigue a-t-tI élaboré son ceuvre ? Comment se manifestent-elles
dans la pratique ?
-GuigueestconA. Idées directrices.
r. J'o/itude.
vaincu qu'il est impossible d'accéder àIa perfection de la vie religieuse sans
vivre dans la solitude la plus rigoureuse. Dans ce qu'on pourrait appeler sa
,,théologie de la solitude", il prouve par des exemples tirés de l'Ecriture et
de la tradition monastique qu'on ne peut vraiment atteindre l'union avec
Dieu si ce n'est dans la solitude complète. Son argumentation appanït
ici toute médiévale et construite sur un littéralisme bibtique. Toutefois
elle ne néglige pas complètement l'apport de la pensée païenne et, discrètement il est vrai, Guigue en appelle aussi à l'exemple des sapientes.
2 . P a u u r e t é . - G u i g u e n e s é p a r ej a m a i s f i d é a l d e l a p a u v Í e t é d e
celui de la solitude. Il est convaincu qu'un religieux ne saurait prétendre
ni au bonheur, ni à la perfection sans le renoncement le plus complet aux
biens de cette terre. Cependant ce n'est pas uniquement dans LesConsuetadinesqu'il faut chercherla penséeintime du prieur touchant ce renoncement.
Certaines de ses lettres et de ses ,,méditations" mettent encore mieux en
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relief sa pensée,qu'il s'est efforcé de traduire en pratique dans son coutumier. ,,Qo. vous le vouliez ou noÍr, dit-il, vous ne pattagetez pas la richesse
du Christ au ciel, si vous n'avez pas voulv patta,gersa pauvÍeté sur terre".
Ce sont les exigences de ce double idéal qui informent toute la vie
cartusienne.
B. Leur
oÍga rrtsation.
r. Organisation
de /a
s o / i tad e .
Pout sa sauvegatde,la solitude réclame l'observation du
silence etla vie menée séparément en cellule. En dehors des quelques cas
expressémentprévus, Ie moine ne quittera donc pas sa cellule. Par ailleurs
celle-ci sera aménagéede fagon à ce qu'il soit dispensé d'en sortir. Lit,
ustensiles de toilette, trousseau, instruments de truvail, livres, l'indispensable pour faire la cuisine et entretenir I'àtre font l'objet de desctiptions
minutieuses, qui, à quelques exceptions près tenant àIa ditrerence de leur
genÍe de vie, valent également pour l'ameublement de la cellule des convefs.
2. L'organisation
áconomi(il0, expression
de l'idda/
d t ? a ,/ u r e t é. - Pour Guigue, le chartreux doit menerlavie du pauvÍe
qui pourvoit à ses besoins par le ftavail manuel. Il serait indigne d'un
moine de vivre, comme les riches, du ffavail d'autrui. Cette pensée,liée à
celle de la solitude sut laquelle on ne transige pas, donnera sa physionomie
pÍopre à l'organisation économique de Ia Gnnde-Chatreuse.
Pour Guigue, tout accroissementdes possessionscomporte inévitablement un danger pour la solitude et risque de faire échec àIapntique de la
pauvreté. Dès lors, il se préoccupe de les limiter de la fagon la plus rigouÍeuse. Le domaine de la Grande-Chattreuse constitué autour du monastère devra suffire à sa subsistance. Ses limites sont fixées une fois pouÍ
toutes. En dehots de ce domaine, la Grande-Chartteuse ne pourÍa jamais
acquérit de possessions ni de revenus d'aucune sorte. Ces dispositions
eutent comme conséquence que la vie économique dépendait exclusivement de ce petit domaine. Pout empêcher que son exploitation ne devienne
la préoccupation primordiale, Guigue ajouta àIa limitation des possessions
celle du nombre des Íecïues : Ia ChartÍeuse ne comptera jamais plus de
13 moines et 16 convers. Il voulut empêcher que, poussés par le besoin,
les chatÍeux ne se voient obligés de renoncer à leur solitude pour se livrer
à la mendicité.
Outre la limitation des possessions,la pratique de la pauvreté Íestreint
au minimum le standatd de vie : chez les chartÍeux, vêtements, nourriture,
voir même oïnements sacrés et tout ce qui a ttz;it au service divin, sont
réduits à leur expression la plus fruste.
Mais si la Chartreuse doit êtte pauvÍe, elle n'en a pas moins besoin de
revenus.C'est exclusivement letravail manuel qui peut les assuret.LaChar
treuse compÍend deux catégortes d'habitants : Ies moines, dont Ie ttzvail
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manuel témunéré consiste dans la copie des livres; les conveÍs qui, sous la
direction du ptocureur, exploitent le domaine. Les revenus les plus importants proviennent de l'élevage des chèvres et des moutons, dont les
produits, vendus au^matche pat le maitte des pasteurs, permettent de se
procurer des céréales,du vin, des vêtements, etc. Les bénéficesprovenant
du scriptoriam sont assezminces. Quant à Ia fortune personnelle des chattreux, Guigue note que le postulant est tenu à s'en défaire avant sa profession, mais qu'il la peut distribuer libtement à qui il veut.
Ces revenus modestes durent suffire à couvrir les multiples dépenses
nécessitéespar l'entretien des habitants du monastère et de ses divers
bàtiments, par de nouvelles constructions, enfin aussi par les aumónes et
1'hótellerie.
- Ceseraitunegrave
d, Paaare ermite.
J.L'oPosto/at
erreur de penser que le chartreux, tout occupé de son salut,ne portait aucun
intérêt à son ptochain. Il est vrai qu'il ne pouvait fane aux pauvres ni aux
visiteurs les mêmes libéralités que les autres moines. Ce qui s'explique par
sa volonté farouche de maintenit intact son propre idéal de pauvreté et de
solitude. Mais il ne négligea pas pour ^Irta;Íttles pauvres. Cependant, à tout
prendre, il se préoccupa davantage des hótes en quête de réconfort religieux. Il otganisa pour eux un système de ,,retraite fermée", dont f influence ^ ete profonde et dont les bénéficiaires ont fait connaitre au dehors
la vie menée à Ia Grande-Chartreuse.
La plus impotante fotme d'apostolat exercée par les chattÍeux consistait pourtant dans la copie des livres, le seul travail manuel auquel le
moine pouvait se livrer. La difrusion des ,,bonnes letttes" remplagait
l'apostolat de la patole qui leut etait intetdit. Manibuspraedicare.Empruntée à Cassiodore, cette manière d'apostolat ptit une place centrale dans la
vie cartusienne. Le livre étant considéré comme la noutritute spirituelle
des àmes, on comprend le grand soin apporté à sa conservation et à sa
confection : ptépatatroÍ du parchemin, copie du texte, coÍÍection d'après
l'original, teliure, etc. Chaque jour, le moine y consacrc la plus grande
pattle de son temps laissélibre parla récitation de l'office (al6 en ete et 3f 5
en hiver). Aussi peut-on supposer qu'à la Grande-Chartreuse, la multiplication des livres doit avoir été importante; elle nécessitait même un
service d'emprunt au sujet duquel nous avons consetvé quelques renseignements. Les chattreux eux-mêmes étaient les premiets benefrciaires de ce
travail, car ils purent se constituer de riches bibliothèques. Ils avaient en
outre des clients auxquels ils fournissaient des copies et qui rémunéraient
leur travail. Quant au genre littéraire des textes copiés et multipliés, ils
app^ftenaient en genenl au domaine de La litterature religieuse, sans
exclure pour autant les écrits d'un genÍe plus profane.
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.') La cnNÈsEDES,,CoNSunruDrNES

Le monachisme médiéval

s'est toujours efforcéde se tattacherà une tradition. Pour Guigue elle se
immédiatsà laGrandesituaitsurun doubleplan: celuide sesprédécesseurs
Chartreuse,et celui deslégislateutsmonastiquesdont la vie et les cuvres
lui semblaientnormatives.Lié à cette double tradition, il élaboreraune
synthèsémarquéedu sceaude sa personnalíté.
-La traditionà
du monachisme.
A. La trt-dition
laquelle Guigue en appellecomporte d'abord deux noms: S. Jéróme, le
solitaire de Bethléem,qu'il tenait en haute estime; S. Benoit, dont la
Règle étaitadoptéepar tous les moines.CommetroisièmeélémentGuigue
s'en réfère aux Libri autbentici,aux livres normatifs de la législation monastique.Parmi ceux-ci il convient d'assignerune place de choix à deux
Opusculesde Pierre Damien : Ie De ordineeremitarumet le De saaecznde Rodolphe de Camaldoli.
gregationis
institutis, ainsi qu'aux Constitutiones
c^r tusienne. -AumomentotGuigue
B. La tra.dition
celle-cise présente
prend en mains la direction de la Grande-Chartreuse,
déjà comme un ensemblebien organisé.La question se pose dès lors de
savoir ce qui, dans I'élaborationdes coutumesqui y sont obseruées,revient respectivementau fondateuÍ Brunon, à sessuccesseuts,
à Hugues,
évêque de Grenoble, et à Guigue lui-même.
r. Brunon a fondélaGnnde-Chatreuse. Plusieursindicespermettent
de penserque l'idéal qu'il seproposait de suivre etait celui même de Piette
Damien et de Rodolphe de Camaldoli.Par ailleurs,si l'esprit généralremonte à lui, il n'en va pas de même des éléments cmactéristiquesdes
de Guigue : le numerus
Consuetudines
c/aususdes moines et des convets, les
ternini possessionam
et l'organisation conctète de la uitapaaperel solitaria.
z.Le róle important joué par Hugues de Grenoble dansIa fondation
de la Grande-Chatreuseet dans son administrationa fatt voir en lui le
pr"'mietfondateurde cettemaison.On esten droit de pensetqu'il a été un
autre tra"rtd'union entre l'érémitismeitalien et la Grande-Chartreuse
et
qu'il a influencénon seulementla vie spitituelle, mais jusqu'au plan des
bàtimentsconventuelsde la Grande-Chartreuse.
3. Des prieursLanduin, Pierreet Jean,aucunne sembleavoir délaissé
Ia trucede Brunon, ni appoÍté une contribution personnelleà I'élaboration
des coutumes.
C. G u i g u e . - Aptès ce qui vient d'être dit, une conclusions'impose: Guigue n'a passeulementmis par écritles coutumesqu'on observait
il les a d'abord changéesen de nombÍeux points,
àla Grande-Chartreuse,
en en appelantà des traditions monastiquesqu'il considéraitcomme plus
vénétables.Fott de son autorité de prieur et du soutien de l'évêque de
Grenoble,tI a entreprisde renouvelerla vie cattusienneet n'a pascraint de
s'écatterd'une traditon encoÍejeune.Nulle patt, d'ailleurs,il n'a prétendu

97
Meded. nr 6

rePrendreàIa lettre ce que Brunon avaït voulu faire. Deux moyêns nous
petmettent de le suivre dans son ttavail: techercher les passagesoà it
exposeles mesuresprises par lui-même, et comparersesécrits à ceux de
PierreDamien et de Rodolphe, inspirateursde f idéal de Brunon. Selonses
proPres dires, le principe de l'organisation économique de la GrandeChartreusevient de lui. L'application d'un numerils
claasus
et de Lalrmttation
des pos.sessions
doivent aussi lui être attribuées,de même que plusieurs
autres innovations de moindte importance. On peut dire en outre gue,
tout en rendant plus sévèrele mode de vie des Chartreux, íl a manifesté
une tendanceà atténuer les mortifications corporelles qui n'étaient pas
prévues dans la Règle.
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