Het is wel zeker, dat ondanks de vele en niet zelden
vergeefse nasporingen, veel mii is ontgaan. Men bedenke
echter, dat de internationale verwikkelingen sommige stukken
volstrekt ontoegankelijk maakten en dat mijn woonplaats,
ver van de grote bibliotheken, een handicap was voor het
nazoeken der catalogi. Door deze laatste omstandigheid was
het moeilijk de tegenwoordige bewaarplaats der handschriften
op te sporen. Wanneer desondanks nog veel kon worden
terecht gebracht, dan dank ik dit aan de hulpvaardigheid
van velen, op wie ik nooit tevergeeÍs een beroep deed.
Speciaal zij hier genoemd Mr. Scholtens te Beverwijk en
Zr, G. Feugen te Nijmegen. Aan allen, die mij hoe dan ook
geholpen hebben, zij hartelijk dank gezegd.
De redactie van het Historisch Tildschrift was zo welwillend deze studie, ondanks haar onvo maaktheden, in haar
serie ,,Studies" op te nemen.
Megen, 8 September 1940.

JOSEPHII
EN DE KLOOSTERS IN DE NEDERLANDEN.
Onder het bestuur van den keizer-koster vond het Kartuizerklooster van Roermond door suppressie zijn einde in 1783,
nadat het meer dan vier eeuwen bijna zonder onderbreking
een rustig bestaan had geleid. r )
Het klooster werd gesticht in de eeuw, waarin de Kartuizerorde in de Nederlanden een ongekende bloei beleefde. Nadat
de eerste Kartuize te Geertruidenberg was gesticht in 133t,
volgde spoedig Monnikhuizen bij Arnhem in 1342 en daarna
Bethleem te Roermond in 1376, De stichting was te danken
aan Ridcler Werner van Swalmen, die tot herinnering aan een
pelgrimstocht naar het H. Land op ziin eigendom in De
Steegh te Roermond een kapel en hospitaal bouwde. Bii akte
van 25 fuli 1376 gaf hil deze gebou.wen, vermeerderd met
andere goederen, over aan de Orde der Kartuí2erc. Nog in
hetzelfde jaar namen dezen onder leiding van Henric Egher
van Calcar bezit van het nieuwe klooster z ).
1) Behalve van de te noernen archiefstukken rnaakte ik voor 'dit
hoofdstuk dankbaar gebruik van J. Laenen, Etude sut la suppressíon1des
couuents pw I'mtpeceut loseph II dians les Pags-Ba's Autrichíens ef plus
spécíaletnent dans te Btabant (Annales de I'Académie ftogate d'Archêologie de Belgique t.56.5e Serie, t. 7, 1905, p.343.464); G. de Schepper,
Matie Thétèse et loseph II. Leut po:!.ítiqaeà l'égatd des 'nlir,iso'nsceligieuses
des Pags.Bas (Reuue d'Hístoíre Ecctésíastique t. 35, 1939, p. 509.529).
2) Een geschiedenis van het klooster, welke aan wetenschappelijke
eis,envoldoet, is nog niet verschenen. In zijn jonge j,anenschreef J. Habets,
(Iet uooentalig Rartuízerc-klooster Bethleem t'e Roermo'nd ( Ahnanak voot
het Atrondisswnent Poermond 1859 blz. 43; hetzelf.de artikel verscheen ook
in De Godsdienstvdend dl. 8t3, 1859, blz. 170.181). Op Habets steunt
'Welters,
geheel
fungs le Chattrdtx, sa vie et ses o'uvrages (Publicatíons...
de Límbourg t. 19, 1882, p.249-37O); C. J. À. Meerdink, Roermond in
de Middeleeuwen. (Proefschrift) Roermond 1909 blz. 55-56; Gdenkboe.k
ter gelegenheíd usn het zeubnhondecdiarig bestaan van Roermond als Stad.
Roermond 1932 blz. 203-204. Een uitvoerige geschiedenis wordt voorbereid door Mr. Scholtens. Zie Àddenda.

de I'avantage du public" e;. Dat alles klinkt zeer mooi en
het schijnt ook wel, dat ]oseph II deze nobele bedoelingen
heeft gehad. Maar de feiten hebben bewezen, dat ziin minister
iets anders bedoelde.
Deze geest van antipathie werd onder het volk levendig
gehouden en aangevuurd door kranten en brochuren, welke
telkens weer de volkomen overbodigheid, ja de schadelilkheid
der kloosters voor het algemeen welzijn betoogden a ). Al
ging er ook een schok door het volk der Oostenrijkse Nederlanden, toen de lang aangekondigde opheffing der kloosters
werkelijkheid werd, dat neemt niet weg dat vooral onder de
leidende standen de sympathie voor de kloosters zeer had
geleden, al rvas de antipathie niet zo f.el en aggressief als in
andere landen.
Was er van de kant der kloosters aanleiding tot een
vermindering van sympathie ? \Deze kwestie is niet voldoende
te behandelen in een kort overzicht, als wij hier ter inleiding
op onze geschiedenis geven. iDe voorstelling echter, dat de
kloosters zuiver slachtoffers zijn van een vijandige geest, Iiikt
ons al te simplistisch. Er is wel degeliik reden om te vragen,
of de talrijke kloosters r ) met hun uitgebreid en zich aldoor
uitbreidend grond- en kapitaalbezit niet een belemmering voor
de economische ontwikkeling waren, ook al neemt men aan, dat
dit bezit overdreven wordt. En ook is er reden om te vragen
of de levenswijze in de kloosters soms niet aanleiding moest
geven tot de verdenking van gemakzucht en werkschuwheid.
'Rijksarchieven.
Conseil Privé Autrichien. Carton 829.
") B-tr*t Alg.
Geciteerddoor De Schepperp. 516.
4) Mgr. Dr. van Gils bezit een bundel brochurenuit die tijd, welke
den bekendenKanunnik Ernst van Rolduc: het zijn
eenstoebehoorden,,aan
verweerschriftenteg,enaanvallerl op geestelijkheid'en kloosters. In het
te \Meert wordt een collectie van .40 verweer'
Minderbroedersklooster
sehriften in het Duits bewaard; meerdereervan zijn gericht tegen de
kerkelijkepolitielt van |oseph II.
6) In Zuid-Nederlandwaren meer dan 700 kloosters.In het kleine
stadje,dat Roermondtoch was, vond men in de tweedehelft der 18eeeuw
de volg,endekloosters: het Munster, fezuieten, Kartuizers, Kruisheren,
Reguliere Kanunniken van Windesheim, lMinderbroeders,Ljrsulinen,
Clarissen,lMariëngaard,Godsboomgaard,
Carmelitessen,
Dominicanessen,
was er nog een SemiGodsweert,Recollectinen,Begijnhof; daar,enboven
narie, waarin gedurendelange tijd de Dominicanenles gaven'
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ons zouden doen vermoeden, dat oo,k zij niet zijn vrijgebleven
van die geest. Zo zegt hil, dat de' Kartuizers (bedoeld moet
zijn: van St. Maartensbosch) d" secularisatie van al hun
leden aanvroegen.:Dit is juist, .doch het geschiedde 4 Mei 1783,
dat is dus nà de suppressie 7 ). Ook wijst Laenen erop, dat
de Kartuizers van Brussel, toen ze bij de Brabantse Opstand
in hun klooster konden terugkeren, weigerden het gemeenschappelilk leven te hervatten. Maar men bedenke, dat reeds
in 1786, dus 5 à 6 jaren tevor€n, officieel geconstateerd werd,
dat het klooster op invallen stond. Toen |oseph II in l78l
zijn rondreis door Nederland maakte, boden de Kartuizers van
rDiest een verzoekschrift aan, waarin zê YecrZeelhem bij

veel als gezeten burgers ,en burgeressen : de geest
was er een
van een traag conservatisme.

klaarden ,,dat alles wel beschouwd, Ziine Majesteit een
verhevener werk zal doen door de Orde te hervormen dan
S. Bruno gedaan heeft door ze te stichten." Is dit een uiting
van gemis aan religieuse geest ? Of is het niet eerder een
zij het op een onsympathieke manier
gedwee aanvaarden - van wat men toch niet ontlopen kon ? Wat het klooster
van Roermond betreft vond ik nergens in de archieven iets
vermeld, .dat betrekking heeft op het religieuse leven der
Kartuizers in deze tijd.
Tot beter overzicht van het geheel volgen thans kort de
decreten, die aan de eigenlijke suppressie vooraf gingen.
Op 13 Mei l77l verscheen het verbod om bil gelegenheid
van kleding of professie iets van den candidaat te vorderen
in welke vorm dan ook. Feitelijk was dit een voorschrift,
dat reeds door ,de Kerkvergadering van Trente was uitgee
vaardigd 8 ), doch waaraan niet de hand gehouden was' )
7) AróieÍ
Aartsbisdom Mechelen. Er werd gevraagd: ,,solutionem
a sacris oneribus, vinculis et obligationibus carthusiani nostri instituti ac
saecularisationem... impetramus."

quam reformata quia numquam deformata" ook voor
deze tijd
en deze streken ? ]. Laenen haalt een paar Íeiten aan 6),
die

6)

Etude sur Ia suppression p. 363.364, note 3.
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Een jaar later, 18 April 1772, werd het verbod uitgevaardigd
om een novice vóor zijn 25e jaar tot de professie toe te laten.
Talrijke kloosters zagen hun ledental spoedig slinken. De
bisschoppen beschouwden het als ,,een funeste poging om door
een toenemende achteruitgang ,de ondergang van de kloosterstaat vo'or te bereiden." 10)
In 1781 November 28 werden alle kloosters onafhankelilk
verklaard van elke buitenlandse overheid. 'Daardoor verviel in
veel kloosters de visitatie, wat zeker bij de Kartuizers een nadelige invloed m,oet hebben uitgeoefend, wijl in de visitatie juist
alle eeuwen door het behoud der kloostertucht was verzekerd.
In hetzelf de jaat werden ook naar alle kloosters commissarissen gezonden met de opdracht een inventaris op te maken
van alle roerende en onroerende goederen. rDe; bisschoppen
adviseerden de regering in dezen ter wille te zijn. Op de
6erDecember van hetzelfde jaar beval de keizer de opheffing
van alle zuiver contemplatieve kloosters. De liyst, welke
4 lanuari l7B2 werd opgemaakt, noemde 166 huizen, ,wêêronder alle kloosters der Kartuizers. Tengevolge echter van
financiële moeilijkheden, welke de uitvoering van dit besluit
zou meebrengen, werd de li;st op 23 Februari 1782 herzien.
Àanstonds zouden 91 communiteiten met 1519 leden worden
gesupprimeerd: hiertoe behoorden alle Kartuizerkloosters.
Eindeli;k verscheen 3 Maart 1783 de definitieve lijst van
126 huizen, waaraan in de loop van hetzelfde jaar nog verschillende Orden werden toegevoegd o.a. de Reguliere Kanunnilcen van s. Augustinus. Tengevolge van dit decreet werden
in de stad Roermond de volgende kloosters gesupprimeerd:
Kartuizers, Carmelitessen en Dominicanessen (25 April t7B3):
Kruisheren en Reguliere Kanunniken (3 April 17841; Clarissen
en Mariëngaard (21 Mei 1784); Godsweert (29 Mei lTB4l;
Godsboomgaard (8 Aug. l7S5) ; Recollectinen (22Febr.ITBZ) .
De kloosterlingen werden niet zonder meer op straat gezet.
Ze kregen tijd en gelegenheid om naar een nieuw verbliyf uit
Ptemanstratena,eraffiij in het begin der zestlaetde eeuw. 'sCrravenhage 1936
blz. 121vv.
Geciteerd bij De Scrhepperp. 515, Laen,en p. 354 geeft een over"o)
zicht van toename 'en verlies in de verschillende orden over de jar,en
t772-1778.
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te zien, terwijl door de verschaffing van een kleine uitzet en
de uitbetaling van een pensioen in hun onderhoud werd
voorzien 11).
De man aan wien te Roermond als ,,administrateur" de
tenuitvoerlegging der keizerlijke decreten werd toevertrouwd
was F. B. van der Renne, griffiier bij den Raad van Gelder.
}lii zelf heeft ons in een ,,êtat de devoirs et vacations extraordinaires" ingelicht over zijn werkzaamheden en de gratificaties, welke hij ervoor heeft genoten. We zullen van zijn
inlichtingen gebruik maken 12).
Toen de ophefÍing der kloosters vaststond, k'wam vanzelÍ.
de vraag aan cle orde, wat er met de kloostergoederen moest
gebeuren. De bedoeling van den keizer was ze uitsluitend te
doen dienen tot onderhoud der parochiekerken, en tot steun
van het onderwijs, de armenzorg en de ziekenverpleging ;
claarenboven zouden uit het te stichten fonds de pensioenen
.der ex-kloosterlingen betaald worden. Aan het Co,mité de la
Caísse de Religton, dat 26 Maaft 1783 werd opgericht, was
de taak opgedragen de regering hierbij voor te lichten. Toen
dit Comíté I Maart 1787 .verd opgeheven, 'vrerden de werkzaamheden verdeeld over de Conseíl deGouuernement G,énéral,
de Chambre des Co,mptes en de Contmíssíon pour l,es affaíres
ecclésíastíques,
Alvorens in een afzonderlijk hoofdstuk de maatregelen te
bespreken, welke voor de bibliotheken .en archieven getroffen
werden, laten u/e hier nog kort volledigheidshalve de bepalingen volgen, welke voor de overige kloosterbezittingen
werden uitgevaardigd.
Van der Renne deelt ons mede, .dat hij in April 1783 ,,le
Commissaire chargé de la suppression" heeft vergezeld naar
tt)
De Bisschop van Roermond vaardigde 20 ]uni 1783 een schrijven
uit aan de gesupprimeerde kloosterzusters, waarin hij haar nadere richtlijnen geeft. Ze zijn conform aan die der andere bisdommen. Zie Rnermond, Bisschoppelijk Àrchief. Bundel 69.
te) Het stuk bevindt zich te Maastricht, Ri;ksarcrhief. Afd. Hof van
Gelder. Bundel: Roermond, Opgeheven kloosters. Het loopt over de jaren
1783-1793. Te Brussel, Rijksarchieven. Afd. Comité de la Caisse de
Réligion n. 74 bevindt zich de correspondentie over de gesupprimeerde
kloosters.
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de Kartuize. Bii die gelegenheid werd een lijst opgemaakt van
alles wat in kerk of klooster voor dagelijks gebruik nodig was
totdat alle kloosterlingen zouden vertrokken zijn; alle goud en
zilverwerk werd verzameld en ,,in veiligheid" gebracht; van
de kerkornamenten,en kerkgewaden, van de boeken, schilderijen en kostbare meubelen werd een inventaris opgemaakt;
alles wat er verder in het klooster was, werd nauwkeurig
beschreven. :Dit alles werd naar Brussel opgezonden. De
beslissingen lieten echter nogal op zich wachten.
In September 1784 weÁ aan de bisschopppn bevel gegeven
de relieken en altaarstenen uit de kerken en kapellen te
verwijderen. Reeds vóór de suppressie werden de relieken van
Dionysius de Kartuizer en van de Kartuizer martelaren,
gedood in 1572, toevertrouwd aan de Íamilie Cloquet in
Roermond : door pastoor Cloquet werden ze later naar
Swalmen vervoerd.'Het hoofd van Dionysius werd eerst naar
Keulen gebracht, doch in 1785 op verzoek van den bisschop
afgestaan aan de kathedraal van Roermond. 1s)
De gewijde vaten in goud en zilver moesten alle versmolten
worden. Slechts was het de pastoors toegestaan datgene voor
hun kerk uit te kiezen, wat ze nodig hadden, doch slechts op
voorwaarde dat een gelijke hoeveelheid edel metaal werd
t e r u g g e g e v e nl a ) .
.Kerkgewaden en lijnwaad werd in
twee groepen verdeeld.
Wat bestemd was voor dagelijks gebruik werd aan de bisschoppen ter ver,deling overgedragen. De meer kostbare
stukken moesten ter plaatse in een verkoop geveild worden,
welke alleen toegankelijk was voor de geestelijken. Van te
voren moesten ,,kijkdagen" gehouden wo'rden. In Roermond
hadden twee verkopen plaats, één in April en één in October
1784 t5 ). Hetzelfde moest geschieden met de altaren en andere
13) ÀIdus Mougel S. 80j81 ; 84-85. Later zijn de relieken teruggebracht
naar het oude l(artuizerklooster, thans Groot-Seminarie.
t*)
De lijst van het zilverwerk, monstranserr:.enz. der Kartuizers van
Roermond bevindt zich te Brussel. Alg. Rilksarchieven. Àfd. Comité de
la Caisse de Rehgion n, 233.
'u)
De verkoop in April blijkt uit het bericht van Van der Renne,
die er f 200.- voor inde. De verkoop in October blilkt uit een lijst van
paramenten en lijnwaad bewaard te Roermond, Bisschoppelijk Archief :
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kerkmeubelen. Bil die gelegenheid (d.i. in de loop van 1785)
werd het hoogaltaar der Kartuize verkocht aan .de stiftskerk
van Thorn, alwaar het zich thans nog bevindt. Diamanten,
paarlen en edelgesteenten moesten alle naar Brussel worden
gezonden,'waar ze2l fuli 1785 publiek zijn geveild.,De lijsten
van de verkoop berusten in de Rijksarchieven.aldaar.
Met de algemene catalogisering der schilderijen werdren
belast een zekere Bosschaert en een schilder André Lens.
De kostbaarste stukken, ten getale van232, werden te Brussel,
Gent en Antwerpen verkocht: de overige ter plaatse geveild.
De lilsten noemen meer dan 20.000 nummersl'6). Of er in
de Kartuize van Roermond stukken geweest zijn, welke tot
de eerste klasse gerekend werden, is niet uit te maken. Zeker
is, geli;k uít de aantekening van Van der Renne bli;kt, in
1785 te Roermond een verkoop van schilderijen gehouden.
Daaraan is het te danken , dat zoveel stukken ter plaatse bleven
en toen enige jaren geleden een oproep daartoe gedaan werd,
naar de oorspronkelijke plaats terugkeerden 1?).
De onroerende goederen gingen natuurlijk over in het bezit
van de Staat. Daartoe moesten alle archiefstukken naar
Brussel worden gevoerd, waar ze na enkele omzwervingen
terecht kwamen in de Rilksarchieven. Zodoende is het archief
der Roermondse Kartuize voor verreweg het grootste gedeelte
in Brussel te vinden 18).
Laenen legt als conclusie van zijn studie vast, dat behoudens

bundel 69: toen wer'd o.a. verkocht wat er nog van de Kartuizers over
was. De lijst der paramenten ,,van d'eerste classe" bevindt zich te Brussel,
Àfd. Comité n. 55.
t*)
M. C. Piot, .Les tablea'ux enleués à la Belgtqae en 1785 (Bulletin de
I'Acadeníe ftogale de Belgiqae. 2e Serie, t.43);
Laen,en p.399 en de
Iitteratuur aldaar.
1t) Lilst der schilderijen van ,de Roermondse Kartuize te Brussel.
Afd. Comitê n. 70. De lilst werd uitgegeven door A. M. P. Ingold, .Les
peíntutes de I'ancíenne Chailreuse de Ruremonde auec un essaí iann.
graphique de Déngs te Chartreux (Oud-Holland dl. 14, 1896, blz. 219-2351.
Deze lijst werd overgedrukt in: Analecta voot het Bísdon poenwnd
dl. 16, 1931, blz. 162-173.
tt)
Deze archieven zijn beschreven door À. d'Hoop, Inventaire général
des archives ecclésíastiques du Brabant. T. V, Bruxelles 1930, p. 138-149,
n. 18488-18680.
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rÁreinige uitzonderingen,

de uitvoerders der suppressie met
gematigdheid te werk gingen ren zich onderscheidden door ,,la
scrupuleuse honnêteté qu'ils mirent dans leur gestion finan.
cière". Gaarne nemen we dat op zijn gezag aan. Alleen noteren
we, dat Van der Renne volgens eigen aantekeningen in tien
jaar tijd alleen aan ,,devoirs et vacations extraordinaires"
meer clan elf duizend gulden brabants opstreek. Hier meet men
dan nog bijvoegen de procenten, welke de notaris ontving,
plus de ge'wone vergoeding aan Van der Renne. Geen wonder,
dat men na één jaar suppressie reeds voor een déficit stond
van 100.000 gulden rs ).

I
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schrift wordt de titel van één of meer traktaten opgegeven,
het formaat, soms ook jaartal en afschrijver. Aan het einde
zet hii de bemerking: ,,Encore cinquante manuscrits, en
differents formats, et traitans de différentes matières, qui ne
semblent d'aucune conséquence et dont une partie n'est pas
complette ou déchirée." Hoezeer we het ook betreurlen dat
Van der Renne ons ook deze vijftig niet even beschreven heeft,
we weten nu in alle gevalle, dat in 1783 in de Kartuize 150 hss.

OMZWERVINGEN VAN DE BIBLIOTHEEK 2O).
Het Camité de la Caisse de RéIigion gaf al aanstonds
blilken, dat het handschriftenen boekenwel het minst kostbare
cleel achtte van het kloosterbezit. De hautaine geest der
Àufklárung spreekt zich duidelilk uit in het verslag der zitting
van 28 ]anuari 1784: ,,'Detout ce que possédoientles maisons
religieusessupprimées,Ia partie la moins riche est celle des
livres" zr ). Toch betrof het hier kloosterbibliotheken,welke
thans het kostbaar bezit vormen van de openbarebibliotheken.
In dezelfde zitting besloot het Comité, 'dat in elk klooster
een liist van de aanwezigehandschriftenen boeken met plaats
en datum van verschi;nenzou worden opgemaakt.De boekhandelaar Ermens te Brussel en Ph. Baert - ce dernier a de
la réputation commebibliographe- 26udsn die lijsten nazien
en de handschriften met de meest kostbare boeken in Brussel
'De
Aldus
Schepper 527.
Voor dit hooÍdstuk hebben we dankbaar gebruik gemaakt van
M. C. Piot, Zes tmanuscríts rclatífs à I'hi'stoice, ptovenant des couuents
supprímés aux Pags.Bas par loseph II (Conlpte Rendu des Séances de Ia
Co'mmíssionftogale d'Hísfoíre.4e Serie, t.4,7877, p. 173-210\; À. Cosemans et ]. Lavelleye, Inventaire des Acchives du Conité de la Carsse de
Religion (in: Ttavaux du Cours prctique d'Atchiv'économie donné... pr
l. CuueIíet Bruxelles 1926 p. 155-189); ]. Lavelleye, Le situation des
bíbliothèques des couvents supprirnÉs pN loseph II en 1783 (Paginae
Bibliogtaphícae t. 2 p. 547-552).
Geciteerd bij Lavalleye, La situation p. 549.
")
tn)
20)
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verlcopen : het overblijvende zou ter plaatse worden geveild.
'Hij
Van der Renne kweet zich zeer naurfr/gezet van zijn taak.
declareert zijn onkosten ,,pour la rédaction de I'inventaire des
manuscrits et livres trouvés au couvent supprimé des Chartreux, un très grand nombre." Aan hem hebben we dus de
drie lilsten te danken, die thans nog in Brussel worden
bewaard 22)
De eerste lijst vermeldt 100 handschriften: van elk hand-

aanwezig waren.

tI
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De tweede li;st bevat de gedrukte werken van de eigenlijke
kloosterbibliotheek 231. Zij o,mvat 2340 nummers, verdeeld in :
theologi, historici, juristae en litterae; deze vier klassen zijn
weer onderverdeeld naar formaat : folio, quarto en octavo.
Onder deze boeken bevinden zich een 170 wiegedrukken en
een 200 postincunabelen. Aan het einde der lijst staat de bemerking : ,,Alsnog circa 700 boeken van alderhande so'orten,
als godvrugtige en andere, maer meerendeels verscheurt en
incompleet".
Ten slotte volgde een derde lijst met de titel: Catalogus
Bibliothecae Prioratus. Het waren blilkbaar boeken, welke zich
in de verblijven van den prior bevonden. Meerdere ervan staan
ook genoemd in de tweede lijst. Deze catalogus van het prioraat bevat 475 nummers.
De bibliotheek der Kartuize bestond dus uit een 150 handnl

Brussel, Àlg, R;i.lksarchief.Afd. Comité de la Caisse de Réligion

n.74.
De liturgische boeken moesten volgenis voorschrift van 28 Mei 1783
")
afzonderlijk worden geïnventariseerd ; 30 Dec. 1783 werd vanwege het
Comitê aan Van der Renne gemeld dat de ,,livres d'église" waren ontvangen. Zie Maastricht fulksarchief. Afd. Hof van Gelder, Opgeheven
Kloosters.
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