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FtretRoermondscheKartuizerconvent
eeuw')
in de zestiende
door

Mr. FI. f. J. SCHOLTENS.
De eigenlijke stichtingsbrief van het karilizerklooster Bethlehem te Roermond is gedagteekend25 Juli 1376.'z) Daarbij
hadden \Merner van Swalmen, zijn echtgenoote Bertha van
Geilenkirchenen zijn broeder Robinus van Swalmen de noodige
bezittingen en inkomsten voor de fundatie ter beschikking gesteld. Als ,,rector" van de in wording zijnde nederzetting fungeerde toen de bekendeHendrik van Egher van Kalkar. 3)
Terwijl alle anderekartuizerkloostershier te lande in de jaren
zeventig der zestiende eeuw zijn teniet gegaan, is het Roerrnondschehuis de gevolgen van bloedbad en plundering, welke
het in het jaar 1572 hebben geteisterd, te boven gekomen. Het
1) Afkortingen:
c.: chartae capituli generalis Ordinis Cartusiensis (hs. Certosa di fucca,
Italië) ;
Ephem.: L. lo VAssBun, Ephemerid,es Ordini,s Cartusi,ensi,sI-IV (N{onstrolii 1890-1893);
)VIawgel: D. A. MoucÉr,, Dionysi,ws der Korthiiwser (Mihlheim a.d. Ruhr

18e8);
Necr. : Anniversaria Cartusiae Ruremundensis (hs. Redemptoristenklooster
Nebo te Nijmegen) ;
NNB\M : Nizww Nederlondsch Bi,ografisch Woordenboek, I-X (Utrecht

r9rl-r937).

. ') C. lCI CoutEur,x, Ánnales Ordinis Cartwsiensi,sob an%o 1084 ad an7429, VI, (Monstrolii 1890), 136-139; A. Mrnenus, Opera Diplol,r,Lt?tl
rnatica, II, 890-891.
t) Dn. H. B. C. W. VEnnrEEn,Het tractaat
,,Ortws et decwrswsordi,nis
Cartu,si,ensi,{'aan Hendri,k Egher ztan Kalkar. Met een bi,ographische i,nÍeidlng. (Wageningen 1929); NNWB, VIII, 460.
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heeft nog voortbestaan tot in het laatst der achttiende eeuw.
In 1783is de chartreusete Roermonddoor JosephII opgeheven.
Zonder twijfel moet de vijftiende eeuw als het tijdperk van
haar grootsten bloei worden aangeffrerkt.Voor een niet gering
deel ontleendehet conventtoen zijn vermaardheidaan de figuur
van den grooten Dionysius van Ryckel, a) die er, behoudenseen
korte onderbreking, van 1424 tot I47L heeft geleefd. Men denke
verder aan de prioren Alphairt Christiaansz. van Amsterdam
(L407 of L408-L4..), u) Albert Buer (L4I4-I41.), u) Joannes
Scherer de Unna (1439-144.)t) en Bartholomeus van Maas(L44.-L446).t) Alphairt en Bartholomeus waren oud-rectoren
van de Heidelbefgscheuniversiteit.
Maar ook de geschiedenisvan dit klooster gedurende de zestiende eeuw is belangwekkend.De eerste decenniëndier eeuw
kenmerkten zich door versterking van het centraal bestuur der
Orde, die aan den vooravond der Reformatie haar grootste uitbreiding had bereikt. Zlj telde toen niet minder dan ruim 200
kloosters.Van 1503 tot 1521 stond de Grande Chartreuseonder
leiding van den voortreffelijken Franciscus Dupuy. e) Deze
bezorgde de derde compilatie der Statuten. Een fraai gedrukte
uitgave daarvan kwam in 1510 van de persen der Amerbach's
te Basel. Onder het generalaatvan Dupuy herkreeg de Orde de
Certosa van Calabrië, waar het gebeenterustte van Sint-Bruno.
In 1514 verwierf cle stichter der Kartuizers de eer der altaren.
Dupuy's opvolger, Willem Byban, heeft met beleid en kracht
a) klowgel; NNWB, II, 393-396;8. Ervrc, Di,e Anschawwngendes KarttiwsersDi,onysi,wsz)on Roermond,iiber d,en christii,chen Ordo i,n Staat wnd
Ki,rche (Bonn 1936); P. TneuwËN, Dionysi,wsde l{arthwizer en d,e philosophi,sclt-theologi,sche
stroorningen aan de Kewlsche Uníz,,ersrteit(BrusselNijmegen 1938).
5) Haarlemsch,e Bíidragen, LIV, 43-46.
6) Archi,ef voor de Geschcedenr,s
aon l't,etAartsbi,sd,onr,Utrecht, LIII,
320-323, LVI, 45-48.
' ) I \ TI\B W, IX, 1 1 4 1 .
' ) ldl { B w , v II, 9 1 9 .
e) Basler Chroni,ken herawsgeg.aon der Hr,stori,schenGesellschoft i,n,
Basel, I (Leipzig L872), blz. 357 e.v.; E. 1\{. 'lnonpsoN, The Cartusiorc
Order'ivv fi,ngland (London 1930), b1z. 108-109,396-410;D. Memrnw and
G. Matsnw O.P., The Reforrnation and the conten+pli,veLi,fe (London
1934), passim; E. Lanevq, Chroní'qwe de la, Chartrewse de la Chapelle à
Héri,nnes-lez-Enghien (I-,ouvain 1932), p. XXIV-XXV.
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de doorvoering der nieuwe statuten in alle huizen der Orde
voortgezet. Zijn bestuursperiode,welke tot zijn dood in 1536
heeft geduurd, bracht groote zorgen mede. N{eer dan een klooster, vooral in de Saksischeprovincie, heeft geleden door de
boerenopstanden.
In Zwitserland en'Engeland deed de opkomst
van het Protestantisme zich reeds sterk gevoelen. De Hongaarsche en Oostenrijksche huizen leden onder de bedreigingen
van de Muzelmannen,In Zweden en Westfalen \Marende kartuizers niet minder rampspoedig.Doch ook in Gelre was het
tijdvak der regeering van Karel van Egmond onrustig.
Tegelijkertijd echter ontwikkelden vele conventen,ondanks de
afzondering, welke , de regel medebracht, een warmte en een
invloed, die bewonderenswaardigwaren. Aan de spits stond in
de Rijnprovincie de Keulsche Kartause. Deze heeft in den geloofsstrijd, die zrch bij het baanbrekenvan den nieuwen tijd
begon te openbaren,in de voorste linie geijverd voor een hervorming der Kerk en haar leden en weerstand geboden aan de
nieuwe leer. 10)
De Roermondschekartuizers gevoelden zich nauw met hun
Keulsche confraters verbonden, hoewel er tusschen de beide
huizen geen ,,associatio" heeft bestaan, zooals bijvoorbeeld het
Utrechtsche convent heeft gehad met de conventen van Geertruidenberg en Amsterdam.11)Van Keulen uit was in de tweede
helft der veertiendeeeuw de grondslag gelegd van het convent
te Roermond.En toen dit huis, na de plundering en het bloedbad
van 1572,in een desolatentoestandverkeerde,was het de Kartause van Sint-Barbara, die alles in het werk heeft gesteld om
de communauteit van Roermond krachtig bij te staan en die
daardoor ten tweeden male als haar grondlegster kon worden
geprezen.
Een bijzonder contact heeft ook in 1530 en volgende jaren
bestaan, toen de Keulsche kartuizers met groote activiteit arbeidden aan de uitgave of wederuitgave der Opera van Dionysius den Kartuizer, de glorie van het Roermondscheconvent
in de voorgaande eeuw. Het \varen Nederlanders, die dezen
verdienstelijkenarbeid ten uitvoer brachten op aansporing van
10)

Josneu GnÊvEN, Di,e KóIner Karta,wsewnd,di,e Anfiinge der Katholischen Reforrn í,n Dewtschland (Miinster i.W. 1935).
lL) Bi,jdra,gen en Med,ed,.Histori,sch Genootsch,apgevestigd te Utrecht,

rx. 189.
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Willem Bybau van Thielt, die in 1521 het prioraat \ran het
klooster bij Geertruidenberghad verwisseldmet het generalaat
der Orde. Twee derde, wellicht zelfs drie vierde gedeelte van
cle nronniken te Keulen was in deze jaren afkomstig uit het
tegenwoordigeNederland of uit het westelijk van Roermond,
even over onze landsgrens gelegen, Hamont.
Onder leiding van de prioren Pieter van Blommevenne\ran
I,eiden en Gerrit Kalkbrenner van }famont bezorgden de kartuizers van Keulerr nevens andere geschriften een ontelbare
reeks werken van Dionysius den Kartuizer in druk. Ook het
Roermondscheconvent heeft zich beijverd om hen daarbij behulpzaam te z\jn. In het bijzonder de sacrista Willem Wellen,
die in de charÍreusete Roermond met de zorg voor de boekerij
was belast, heeft den uitgevers goede diensten bewezen.tt)
Voorts is in 1530 door het convent van Bethlehemaan de Kartause te Keulen afgestaan D. Iun Eren, clie, door een zoog'enaamdetweedeprofessie aan het Keulschehuis verbonden,claar
een ruim aandeelheeft gehad in den omvangrijken arbeid, welke
cle voorbedoeldeonderneming medebracht.tt) Ook de Roermondsche prior Gerrit van Vrede heeft daarbij persoonliike
hulp geboden.In de editie van Dionysius' commentaar op SintPaulus (Coloniae 1530, 12") vindt men een opdracht aan Karel,
hertog van Gelder, door Blommevennaen Vredis.
Van de voormalige kartuizerkloosters in het tegenn'oordige
Nederland heeft in de zestiendeeeuw alleen het Roermondsche
huis tot de Rijnprovincie behoord. De andere kloosters hier
te lande ressorteerden met die in de Zuidelijke Nederlanden
onder de provincia Teutoniae, de Dietsche provincie. Bij cie
Rijnprovincie waren een dertiental kloosters ingedeeld,welke in
het Rijngebied verspreid lagen van Wesel tot Bern. De huizen
te Bern en te Basel zijn evenwel reeds in de eerste helft der
eeuw teniet gegaan. In elke provincie w-erdende visitaties verricht door twee monniken,een visitator en eenconvisitator.Deze
functionarissen \Maren tevens prior \:an een klooster in hun
ressort.
'2) Zie blz. 12.
tt) c. 1548:
,,Obiit D. Joannes Eren, primo professus Ruremunclae,
postea in hac domo, alias procurator Ratisbonae, qui propter magnos labores, quos habuit in transscribendis operibus V. P. Dionysii Cartr-rsianipro
impressione ipsorum, habuit missam de Dominica per totum Orclinern."
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De geschiedenisvan het Roermondschekartuizerklooster en
zijn bewoners verdient in een degelijke rnonograpie te worden
behandeld.Zíj is van meer dan plaatselijke beteekenis.Ten einde
hiervoor bervijzen aan te voeren en reeds bouwstoffen bij te
clragen, is de voorloopige beschrijving, welke hier geboden
wordt, samengesteld.De op dit convent betrekking hebbende
trittrekselsuit de nog bewaardechartae van het generaal kapittel
der Orde zijn daarin volledig benut. Zij zijn mij destijds verstrekt door wijlen Dom Palémon Bastin te Galuzzo bij Florence.
Voor een grondig onderzoek der bronnen, in het bijzonder van
cle archieven, welke te Brussel worden bewaard, heeft de gelegenheidmij ontbroken. Nochtans vlei ik mij met de hoop, dat
degene,die zich daaraín zou willen wijden, van de samenvatting,
r,velkehier volgt, eenig nut zal kunnen hebben.
Iatt aan Gra,ae
, Jan Baden, f an,ztan,Gra,zte(1500-152L).

Í

t

Omtrent de prioren, die tusschende jaren 1500 en I52L het
klooster hebben bestuurd, g'even onze bronnen weinig bijzonderheclen.De gegevensomtrent de lotgevallen van het convent
in deze jaren zijn eveneenszeeÍ schaarsch.
In 1499 of in het begin van 1500 stierf Dirk van Wissem
als prior van het huis. 1a) Zijn opvolger schijnt te zijn geweest
Jan van Grave, dien men in 1501 voor het eerst als prior vindt
vermeld.15)
In het voorjaar van 1504 heeft een bestuurswisselingplaats
gevonden.De prior van Roermond verkreeg ontheffing uit zijn
ambt, ,,misericordia", zooals dit in kartuizertaal heette. De
Grande Chartreuse machtigde het convent om zijn opvolger te
kiezen.'6) Op wien is toen de keuze gevallen? Blijkbaar op
17) Van
Jan Baden, dien men in 1506 als prior vindt vermeld.
hem is overigens niets bekend. Vèrmoedelijk is hij niet lang
daarna weder vervangen door Jan van Grave.
'n) c. 1500:
,,Obiit D. Theodoricus, prior domus Ruremundae". Vgl.
De lV[aasgou,w1932 (H. MosMANS C.s.s.R.,Roermondsche hloosterarchi.eaen te Brwssel), blz. 62.
'u) Dt Maasgouzu 1932, blz. 6I e.v.; 1937 (H. MosrvraxsC.s.s.R.,De
Karthui,zers te Roerrnond), blz. 52 e.v.
tu) t. 1504:
,,Priori domus Ruremundae fit misericordia; et electionem
futuri prioris conventui remittimus."
" ) De M oos go u w 1 9 3 2 ,b l z .6 l -6 3 ;b l z . 5 2 - 54.
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In 1507 werd de prior in zijn bestuur bijgestaan door Jan
van Dale als procurator. In 1516 wordt Jan van Bracht als zoodanig vermeld. tt) J"tr van Grave is in 1521 of in het begin van
L522 als prior gestorven.'e)
Gedurende de twee eerste decenniën der zestiende eeuw is
de sterfte onder de conventualenvan Bethlehem betrekkelijk
groot ger,veest
. 28 Aug. 1500 overleed de convers Otto van
Gael.20) In 1501 meldde het g'eneraal kapittel den dood van
den donaat, broeder Hendrik. (c. 1501). 24 Febr. 1501 ontviel
aan het convent de vicarius Jan van Unna. " ) Itr L502 is in het
klooster te Keulen aan de pest gestorven D. Hendrik van Emmerik, professusvan het Roermondschehuis, die als hospesbij
zijn Keulsche confraters verbleef.2') In 1505 gaf de Grande
Chartreusede doodsberichtenaf van D. Klaas van Neumaghen,
D. Godfried Erc\ez (Erckelens?) en van broeder Leonardus de
Bracht (?), donaat.23)In 1505 of in een der eerstemaanden
van 1506 overleed als prior te Rettel bij Sierck D. Jacob van
Nijnregen, monnik van het Roermondscheconvent.2a) In L507
volgen de obiit's van D. Karel van Herck en van Jan Bren,
donaat.25) In 1509 en 1510 onderscheidenlijkdie van de donaten Matthias van Roggel en Nicolaas.'u)
Op 17 October1511stierf als prior van Vogelsang (bij Gulik)
D. Nicolaas van Buggenum, professus van het Roermondsche
huis.'?) In 1515 is het overlijden gemeld van D. Herman van
Unna en van den donaat broederArnold en 21 Sept. 1515 stierf
D. Ghisbertusvan Wesel.'8) In 1516 (25 Oct.) overleed D.
Volquinus en een tweetal iaren later D. Hendrik van Goch, die
") De Maasgouw 1932, blz. 6l-63.
to) c. 1522:
,,Obiit D. Joannes Gravia, prior domus Ruremundae."
" o ) t . 1 5 0 1 Necr. 28 Aug.
" ' ) c . 1 5 0 1 Necr. 24 Febr.
") c. 1503: ,,Obiit D. Henricus de Embrica, professus domus Ruremundae, monachus hospes in domo Coloniae."; Chronolo qia Carth,wsiae
Coloníensi,s(hs. Certosa di Lucca), anno 1502.

c. 1505.
c. 1506.
t. 1507.
,. 1509,1510.
"') c. I5I2: ,,Obiit D. Nicolaus de Buggenum,prior domus Compassionis Mariae, professusdomusRuremundae.";Necr. 17 Oct.
" ) c . 1 5 1 5 :N e m . 2 l S e p t .
"'n)
)
'u)
'u)
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55 iaar als karttrízer had geleefd,'e) D. Gerardusde Busco en
rie clonaat,broeder Willem Sartor. (c. 1520).23 Oct. 1520 stierf
D. Jacob van Grave. "") Het g'eneraalkapittel van L52L, waar
zijn overlijden wercl gemelnoreerd,moest ook het verscheiden
l;erichten van D. Jan van Erckelens,D. Godfried van Vlodrop
e1r van cle donaten N{artinus Piscator en Humbertus Carpentator. (c. 1,52I).
\Ien vinclt ook rrelding gernaakt van het overlijden van eenige
bijzondereweldoenersvan het klooster,te uretende Vrouwe van
I,Ieer, "") Hendrik Geldens, schepen van Roermofld,ut) een
*)
zekereDirk, burger van Roermond"t)
JoannesHumboldi.
".
Gerrit aart, Vrede (1521-1539).
f)eze prior, 35) wiens naam ook wercl geschrevenals Vredis
of Freydis, rÀ'asprofesstts van het Roerrnondschehuis. Zijn
lrestuursperiodeviel samenmet het generalaatvan Willem Bybau
\ran Thielt. Het \,varen voor clen kloosteroverste geen gemakkelijke jaren.
\\rat de kartuizers van Roennon<lbetreft, deze ondervonden
rrret nanre in \525 dezelfdeonaangenaamheden,
welke hun confraters te Vught gelijktijdig zijn overkomen.36) De Roermondsche rnagistraat hacl besloten,dat de kloostersder stad met het
oog op cle slechte tijden voortaan verplicht zouden zijn accijns
van het gernaal te betalen en bij te dragen in eenige andere
lasten. Toen de kloosters, zich beroependop hun privileges, verklaarden slechtsgedeeltelijken voor bepaaldentijd in deze lasten te kunnen bijdragen, uitten de gilden hun ontevredenheid
cloor maatregelenvan g'eweld.Op Woensdag na Sacramentsdag
barricadeerdentij de kloosterpoorten.Wie deze mocht willen
'n) c. 1520:
,,Obiit D. Henricus Goch, monachusprofessus domus Ruremundae, qui 55 annis laudabiliter vixit in Ordine."
'o) c. I52t: l{ecr.23 Oct.
tt) c. 1501 :
,,Obiit g'enerosaDomina de Meer, magna benefactrix domus Ruremundae.."
t') c. 1508 :
,,Obiit Henricus Geldens, scabinus Ruremundensis."
tt) c. 1508:
,,Obiit Theodoricus,civis Ruremundensis,benefactor domus
in Ruremunda."
t*) c. 1508:
,,Obiit JoannesHumboldi, benefactor domus Ruremundae."
"') Du Maasgootw 1932, 62-63; 1937, 52.
36) Bossche Bi,idragen, XVI, 55-56.
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tlitgaan ,,soldemen doot slaen gelijck raysenclehonden". Daags
daarna vergaderdende oversten der zes conventenbii cle kal tuizers. Zij moestendaartoe met een ladder over den kloosterlnuur klimmen, nadat zij daarheenbegeleid waren ,,gelyck m]-sdedigemanslachtersofte dyeven", gaande,,tl1ssen
dye ryntmeysters und achter hoen vier van den boedender stadt". Zao tryerden zij genoopt om ten slotte een accoord te treffen. 37)
Ook de volgende jaren schijnen voor de chartreuse bewogen
te zijn geweest,want in 1527 bepaaldede Grande Chartreuse,
dat vooralsnoguit een andereprovincie niemanclals hospesnaar
Roermond zotT worden gezonden wegens de g'evaren en c,len
tegenspoed,welke het klooster had en nog heeft te doorstaan.tt)
Het generaal'kapittel van 1539 onthief Vredis van het prioraat en bepaalde,dat de keuze van een opvolger aan het convent
rverd overgelaten.3e) Vredis is nog in hetzelfde jaar, nariielijk
12 November 1539,gestorven.no)
Onder het prioraat van Vredis overleden in 1523 of in het
begin van 1524 de donaten broeder Jacob en broeclerEngelbertus. (c. L524). In 1527 moest de Grande Chzrrtreusehet overlijden berichten van drie conventualenvan Roermoncl,te rn'eten
D. Theodoricttsen de broedersPieter Brecht en Klaas van Bree,
beidendonaten.(t. 1527).28 trebruari l52B stierf Goclfrieclvan
Diest, een priester, die als clericus redditus tot het convent behoorde.n') Hetzelfde generaalkapittei melddehet overlijden van
D. JoannesHost de Gravia. n') 2l Mei I52B overleeda1svicarius van het klooster te Drilmen D. Hendrik, clie aanvankeiiik
professrrsvan het Roermondschehuis is ger.veest,cloch trater
37) Inventari,s aan het owd-archief der gemeente Roerit,ond, lste

blz. 340-34I.
tt) t. 1527 :

afl.,

,,Priori domus Rurernundaenon fit n-risericordia.Et placet
ut non mittantur hospites alterius provinciae ad clomum suam, propter
damna et pericula quae sustinuit et quotidie sustinet praefata domus srla."
t') c. 1539:
,,Priori domus Ruremundae fit misericordia, et futuri
prioris electionem committimus conventui."
no) c. 1540:
,,Obiit D. Girardus Freydis monachus professrls et alias
prior domus Ruremundae."; IVecr. 12 Nov.
ot) c. 1528:
,,Obiit fr. Godefridus clericus redditus sacerclosclorlus
Ruremundae." ; I{ecr. 28 Febr.
e'z)c. 1528:
,,Obiit D. Joannes Host de Gravia, monachus prof essus
domus Ruremundae.qui 50 annis laudabiliter vixit in C)rdine."
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door een zoogenaam<le
tiveecleprofessie is verbonden aan het
conveut van Dtilmen. ta)
De overlijdensberichtenrtan 1.531bevattenclenamen van tu,ee
Roermondschemonniken, D. Jan van Herck en D. Ameloncius,an)alsmedevan den hoogbejaardenconvers,broederMichaël
Leendt, die niet rninder dan 70 jaren op loffelijke wijze in de
Orde had geleefclen die clerhalvenog gedurendetien jaren Diotrysius den Kartuizer in het klooster had gekend.ao)
D. Ameloncius heeft het convent aan zich verplicht door zijn
velen arbeid voor het schrijven van boekentot kerkelijk gebruik.
Hiervoor was een bijzondere kunstvaardigheid vereischt. De
Grande Chartreuse maakte in het doodsberichtvan zijn verdiensten in dit opzicht uitdrukkelijk melding.
In 1531 of in cleeerstemaandenvan 1532 stierven nog twee
andereleekebroeclers:
cledonatenPetrus en Gozewijn. (r. 1532).
In 1533 treft men het obiit aan van D. Theodoricus de Trajecto. (c. 1533) . Vervolgensin 1535 dat van D. Humoldus, in
1536dat van D. Gerardus en in 1537 die van D. Bartholomeus
en van D. F'ranciscus.(c. 1535, 1536, 1537). In den vreemcle
overlecienvoorts nog een tweetal professi van het Roermondsche
htris, n.1.in 1535 of 1536 D. Matheusnu) en kort daarna D.
Bartholclus,*?) clie als hospites verbleven in het klooster te
Astheirn.
*t) c. 1529:
,,Obiit D. Henricus monachusprofessus primo domus Ruremundae, ultimo plofessus et r.icarius domus Castri Mariae, qui obiit
2l Maii;'
nt ) c . i531 :
,,O b i i t D . Ame l o n c i u s , mo nachus professus domus R uremundae. qui in ecclesiasticisiibris scribendis multum laboravit, habens
rnissarn cle Beata NIaria in provinciis Alemaniae Superioris et Inferioris
et Rheni."
*t) c. 1532 :
,,Obiit f r. l\{ichael conversus prof essus domus Ruremundae, qui 70 annis iaudabiliter vixit in Ordine."; I{ecr.26 Attg. Le Vassgun
vermelclt een anderen convers van het Roermondsche huis, Gisbertus
Franco genaamd, die op 6 Juni stierf na gedurende 85 jaren ,,sanctaet
laudabiliter" in de Orde te hebben geleefd. Wanneer hij heeft geleefd,
rvordt evenr.velniet rneclegedeeld.(Epkem,. II, 191).
*u) c. 1536:
,,Obiit D. l,fatthaeus monachus professus domus Ruremunclae. hospes in domo in Astheim. habens missarn de Beata Maria in provinciis Alemaniae Inferioris et Rheni."
t') c. 1537: .,Obiit D. Bartholdus, ilonachus professus clomus Ruremunclae, hospes in domo Poirtis X4ariae, habens missam cle Beata Maria
in provinciis Alemaniae Inferioris et Rheni."
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\/an cle overleden weldoeners uit deze periode is door het
generaal kapittel het overlijden nreclegedeel<i
van Alverclis Dalenlrroeck a*) en Beele Heysen van Grave. *n)
n")
l r L ' i l l e mL l ' c l l a t t ( 1 5 3 9 - 1 5 . i 1
).
Willem Wellen was professlts van Bethlehern. r,vaar hij olnstreeks 1523 zijn professie hacl geclaan. Fïij \ ras een lnan
van bijzondere godsvrucht, door u,iens voorbeeicl verschillencle
personen, ook trit ztjn familie, tot het kartuizerleven zijn aangetrokken. Drie naamgenooten warelr zijn comprofessi, narnelijk
I{ugo Wellen, die in L569 of in het begin van L570 als procurator van het huis is gestorven, alsinecle\\rillenr'Wellen (junior),
e\/eneensprocllrator, en cle jonge D, Henclrik Wellen, die beiden
in het bloedbad van L572 om het leven zijn gekolnen.
Den prior zullen wij, our hem te onclerscheiclen van clen procurator Willem Wellen, voor het venrolg aanduiden als Willem
Wellen (senior).
Ook D. Leonard van l,uik, rviens leven in 1572 is gespaard,
err clie, zooals zalblijken, van 1580 tot 1593 prior van Bethlehern
is geweest, was, zooals Havensitts uredecleelt,een neef van Willern Wellen (senior).
Aanvankelijk was de ciudere \\rillenr Wellen sacrista van het
klooster en later vicarius. Toen in 1530 en volgende jaren door
cle kartuízers van Keuien cle ttitgave van Dionysius' geschriften
werd voorbereid, hebben zrj in Willern \\rellen, clie toen als sacrista te Roerrnond was belast tnet cle zorg voor de bibliotheek
van het huis, bij hun nasporingen een hulpvaardigen rnederverker gevonden. 5t)
Na het overlijden valr Clerardus \,tredis is Wellen prior gervorden. Wij zullen hem later nog onttnoeten bij de beschrijving
van het ontzettende bloedbad, dat op 23 J::Iri1572 door c1eStaatsche troepen in zijn klooster is aangericht en waaraan hij, niet
tt) r. 1524:
,,Obiit gerlerosa lJon-rina Alr,erdis Dalenbroecl<, l11agna
benefactrix clomus Ruremundae."
*n) c. 1533:
,,Obiit honorabilis rnatlona Beele Heysen de Gravia, benefactrir domus Ruremundae, habens rnissarn cle }leata \,{aria in provincia
Rheni."
'o) Eph,enr,I, 506; De Maosgowru 1937, 52.
t ' ) D ro N v s rr C e n tu s ra N r, Op e ra Onmi a, X LII (Tornaci 19i 3), p. 605
e.v.; Mowgel, I0l-L04.
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zonder ernstige mishandelingente hebbenondergaan,nog levend
ontkomen is. Hij stierf bij de kartuizers van Vogelsang 23 Apri|
1573. Hij werd in zijn tijd geacht als een .,,vir singularis pietatis".
IJit c1eperiode van zijn prioraat zijn slechts enkele bíjzonclerhedenbekend.
In 1544 werd Jan van Aken, monnik van het Roermondsche
convent,door het bestuur der Orde als vicarius naar het klooster te Buxheim gezonden,v/aar toen Dirk Loer van Stratum
prior was. Hij deed daar een tr,veede
professie,zoodatzijn band
met de communauteitte Roermond een einde nam.5t)
Het generaal kapittel van 1546 herdacht het overlijden van
hertog Karel van Egmond en schreef voor, dat in de geheele
Orde een Mis van de H. Drievuidigheid zoLr worden opgedragen.53)
Het prioraat van de Grande Chartreuse is in de jaren 15401546 bekleeddoor D. Pieter Marnef van Leiden. 5a)
Ioachiyrlaan Tongerloo (1552-1572).
Ofschoon geen onzer bronnen het uitdrukkelijk vermeldt, was
55) zeer u'aarschijnlijk monnik van het
Joachim van Tongerloo
Roermonclsche
convent. Hij heeft daar de functie van procurator bekleed.Men vindt hem als zoodanig vermeid in een akte
van 1537. In een der kartriizerkroniekennoernt rnen hem ..vir
multum spectabilisob vitae meritum et rnorum innocentiamii.
Omstreeks 1552 is hij belast met het prioraat van de Roernrondschekartuizers. Daarnevensdroeg de Grande Chartreuse
hem in 1557het ambt van eerstevisitator der Rijnprovincie op.
Beide posten heeft hij tot aan zijn dood bekleed.Zij vergden
in dit zoo bewogentijdvak het uiterste van zijn beleid.
Op 15 en L6 Juli 1554 werd Roermond geteisterd door een
groote stadsbrand. Kwaadwilligen hadden deze.gesticht door
het leggen van brandende voor\ rerpen op een aantal plaatsen,
") c. 1544: Et adhuc Joannem Aquensem, professum domus Ruremundae, facimus professum dictae domus, volentes ut ibi exerceat officium vicarii."
ut) r. 1546:
,,Obiit Illustrissimus princeps et dominus Carolus, clux
Gueldriae, habens per totum Ordinem missam de Sanctissima Trinitate."
uo) I\TNBW, VI, 1004.
'u) Ephern III, 258; De Maosgouw, 1932, blz. 62, en 1937, blz. 52-
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ook in cle omgeving van het kartuizerklooster.ldiet niinder dan
900 huizen en gebouwen werden een prooi der vlammen en ook
Bethlehemontkwam niet aan een groote schad..ou) Ëen aantal
dakloos ger,vordeningezetenen,rvier woningen rróór den rn'inter
niet hersteld waren, vonden tijdeliik gastvrijheid binnen de
lxtlren der chartreuse.
Bijzonderhedenover ornvang en.aard dezerverwoesting,welke een gedeeltevan het klooster in den brancl heeft ondergaan,
zijn ons lragenoegonthouclen.De kerk en haar omgeving schij
nen zwaar gehavendte zijn. De thans nog in het verlengde van
cle beuk der kerk gelegenkapittelzaal is in i556 gebouwcl.Ook
de O. I". Vr. kapel had veel geleden.Mogelijk hebbende andere
centrale gebouwenhetzelfde lot gecleeld.
Het visitatorschapnoopte Tongerloo tot veel reizen. Zrin ressort strekte zich uit tot F reiburg i. Br. Bovendien i,vashij gelrouden om tal van keeren het generaal kapittel zijner Orde te
gaan bijwonen. Dat zulks niet zonder gevaren rvas, blijkt uit
hetgeen hij in I57I had ondervondenna het generaal kapittel,
'lerugkeerendevan
waar hij als diffinitor had gefungeerd.
de
prior
in
gezelschap
van
Grande Chartreuse
Lodewijk van Luik,
van het klooster bij Diest, en van broeder Reinier van Waldorp,
convers van cle Kartause te Keulen, zijn tij onderweg door
roovers overvallen. Broeder Reinier werd, tenvijl hij zich te
\\reer stelcle,met steenengedoocl.
In den boezem van zijn convent schiinen Tongerloo enkele
pijnlijke teleurstellingenniet te zijn gespaard,hoezeer aan de
hancl der levensberichtengezegdkan ll,orden,dat de Roermondsche kartuizers ook in dit troebeletijdsgewricht alleszinsvoorbeeicligekloosterlingen zijn geweest
Tusschen 1560 en 1570 hielcl zich namelijk te Dixmuiden
zekere ,,broeder Wiliem" op, een afvaliige kartuizer uit Roerrnond, die gehurn'clwas met een voormalige kloosterzuster.sT)
uu) Ci,zti,tas
Rurem,unden,sis,Gedenkboelzter gelegenheid aan het zeuenl"toncíerd-iarogbestaan ztan Roernt,ond als stad (Roermond 1932), blz. 4I;
1934, bIz. 66.
De Xtlaasgowzu
ot) E. pE CoussËntAKER,Trou,bles relt,gí,ewrd,w X[.tIe siècle dans Ia
Fl'andre'noantinte15ó0-1570,documentsoriginaux, I (Bruges 1876),p.34L.
Waarschijnlijk is hij dezelfde als Wilhelmus Comantius, die 1580-1582
predikant te Dixrnuiden is geweest en voorts achtereenvolgensa1szoodanig
1s -Sluis,Noordwijk en Oost-Souburg heeft gestaan,en in laatstgenoemcle
plaats 11 December 1594 is gestorveu. (\Tl{IlW, ï, 629).
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De kartuizerbronnenvenneiclenonrtrent heur niets. -Fletis echter
niet onmogelijk, dat hij slechts postulant, novice of clonaat in
het Roermondscheklooster is geweest.
Alvorens thans het bloedige jaar 1572 te beschrijven,zij nog
venireld, clat 27 April 1557 Gerardus Vorst, ís) cle sacrista van
het huis, is gestorven,terwijl in 1559 of 1560 Jan Nagel, cle
tr)rocllratoren oucl-vicariusvan het kiooster, is overleden.Omstreeksclenzelfrlen
tiicl ontviel aan het convent Jan Becsel (?),
rlie van 1543tot 1560prior was geweestvan het huis te \/ogelsang. 5e)

7 f)eceml;er 1565 overleecl Jan Bitmanus, rlie vroeger sacrista
eu procuratc,rrvan het klooster was geweest. In het doodsbericht
r-an de Grande Chaitreuse r,vorclthij gepl-ezelr,claar hij gedurencle 40 jaren ,,lauc1abiliter" in cle Orde hacl geleefd. 60)
Irr 1566 of 1567 verloren cle Roermonctsche kartuizers hun
corriprofessusD. ïrhilippus, die bii zijn rloocl als procurator te
Ítettel in [,otharingen fungeercle en te voren achtereenvolgens
rector te i\Iainz en prior te Wurzburg \r-as ger,veest.61)
In 1569 o t f 570 stierf cle procttrator van l3ethlehem, Hugo
\\-ellen.'r2)
Op 24 F ebrttari 15ó8 haclcleneen trveetal tnonniken van Montl)ietr, Jean l,illet en Hubert Babilet, toesternming verkregen
o1rÏ \\'eeens cle troelrelen cler hervoruring, waaraan hun klooster
Jiloot stcrnd.een gastvrije cel te zoeken in cle kartuize van Roerrrond. ot') Uit onze andere bronnen rvordt ons echter niet bevestigd, of zii 'inclerclaaci clit voornelnen tot uitrroering hebben
a'ebracht.
n' ) c . 1558:
,.O b i i t D . C e ra rd u s Vo rs t, r l onachus professuset sacri sta
clorrrtrsRuremuudae." ; Ir[ecr. 27 April.
;Í)')c. 1560:
,,Obiit D. Joannes Nagel, monachus professus et procurator et olim vicarius dornus Ruremundae"; ,,Obiit D. Joannes Becsel ( ?),
olini prior domus prope Juliacum."
' ií ' ) c . 1566:
,,O b i i t D . J o a n n e sBi rm a n s ( ?), monachusprofessusdomus
ïturcrnundae, olim sacrista et procurator dictae domus, qui 40 annis lancialiiliter vixit in Orcline."; IVecr. 7 Dec.
lit ) c . \ 567:
,,O b i i t D . Ph i l i p p u s m o n a c husprofessLrsdomus R uremunclae. procurator clomus Rutilae et olirn rector domus Nloguntiae et prior
domus Herbipolensis."
ti2) c. 1570:
,,Obiit I). Hugo Wellen, rnonaclitisprofessus et procurator
donrus l{uremundae." Vgl. NNBW, X, 1164.
i;r)
J. Gir,r,rir,I,o (lt,artrctt,scdu,X'[ont-Dieuau,diocèsede Reims (Reirns
1889.!ip. 26.
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Toen op 23 Juli L572 Roermond werd ingenonren door cle
troepen van den Prins van Oranje, hebben zij daar een gruwelijk bloedbadaangericht onder de kloosterlingenen de geestelijkheid der stad. Vooral op het karttizerklooster hadden cle
benden het gemunt. Havens (Historica Relaíio) en andere tijdgenootenhebbende gebeurtenissentot in bijzonderhedente boek
gesteld.6a) Klaarblijkelijk hebben dierlijke drift, gouddorst en
godsdiensthaatde daders daarbij geleid.
Onder de kreet ,,Geld! Geld!" drong het volk aan de voorzijde het kartuizerklooster binnen. Allereerst troffen zij daar
den donaat, broeder Stephanusvan Roermond, die portier van
het huis was. Deze ,,hun beleefdelijckende sachtmoedelijckontfangende,opdat hij hunne gramschapende furie breken soude,
heeft hun van selfs de sleutelenoverghelevert,ghebruyckende
soete woorden op 't beste dat hy koste". Zij wierpen evenu,el
de sleutels weg, zetten den vluchtenclen broeder flà, u'ierpen
hem - aldu3 Uwens, de vertaler van lIa\rens' Hi.stor,ícaRelatio 65)- ,,by den put, die aen de rechtehandt is, als men inkomt"
ter aarde en brachten hem daat om het leven ,,rrreerals rnet een
turcsche wreetheyt".uo) Daarop riepen zij eenige vrouwen uit
a4) Zie daaromtrent vooral G. Hnssn O.F.\,I., f)e martelaren TJanRor.rmond. Een bronnenstwdi,e.(in : limburgsch, Iaarboek, XYII, I9l1). Voorts
De Ni,ewzueKoeri,er van 15, 22, 25 en 29 Julí en 5 Augustus t922, artikelen bij de 350-jarige herdenking van hun marteldood, door J. D. I).
I ( euler s , P. J . M . v a n G i l s , P . A l b e rs S .J.,A .F. van B eurden,W . G(oossens), e.a., alsmede blz. 118 van deze bijdrage.
65) Deze vertaling, bezorgd door den Roermonclschenkartuizer l,Iichaël
lJwens (t 1674 of 1675), is in 1649 te Roermond in druk verschenerr
onder den titel: ,,Hi.stori,even twelf rnartelaers d,er Carthuyser ordrc, {lic
binnen de stadt Rwrernonde int jaer ons Heeren 1572 h,aerenstríidt gh*
lwckeli'jck hebben ztolbrocht, door 't onnosel vergieten h,aers bloedts. Inr
Latijn beschreven door P. Arnoldus Havensius Doct. inder Godtheyt encle
Prior van het Carthuysers Klooster binnen Gent. Ende in onse l.[ederlantsche tale overgheset door P. Michaël Uwens Carthuyser binnen Ruremonde met consent van syne Oversten. Tot Ruremonde geclruckt b1'
Caspar du Pree, 1.649." Het eenige mij bekende exemplaar berustte in
1923 nog in het Bisschoppelijk Archief te Roermond, docht blijkt thans
onvindbaar te zijn. Daarin ontbreken evenwel de bladzijden 145-168. De
bladzijden I74-I78 bevatten een beschrijving van de opgraving en verheffing der reliquïen in het jaar 164A.
o6)
,,Hunc vulneribus gravissimis conficiunt, ac iuxta puteum, qui ad
dextram est ingredientibus humi postratum porcorum instar íncidunt,
emasculant, eviscerant. Ad haec abdomen utroque ex ventris latere crude-
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de buurt bij het lijk, terwij I zij schreeuwden,,Kende desen
monninck wel ?"
Zij verrtolgdendaarna hun weg ,,met groot gedruys" over
In
het kleine pand en naderdende verblijven der leekebroeders.
een der vertrekken ontmoetten tij den ouden en afgeleefden
donaat Albert van Winsen, die de kloosterkok was, doch tengevolge van een beroertehet bed moesthouclen.Hij wer,l op staanclen voet verrnoord.
Een derde leekebroeder,de donaat Jun van Sittard, die in
het klooster bakker was, werd ontdekt onder een hoop takkebosschen,waar hij zich uit angst schuil hield. Ook hem maakten
tij in koelen bloede af. ,,Dese dingen - zoo verhaalt l{avenmet eenige rassigheyt."
sius - geschiedclen
De bloeddorstigebende vervolgde nu haar weg en kwam, nZ
de deuren met geweld te hebben opengebroken,,,int binnenste
klooster". Daar troffen zrj in het groote pand D. Erasmus van
\{aastricht aan, clie ,,orrrsijne langdurige krancheyt en ouderdom seer slvack steunendeop eenen stock hem haeste nae de
kercke orr zich bij cle andere te voegen, die aldaer vergaderden
en bereit r,varenom de doodt te verwachten". Zonder aatzelen
doorstaken zij hem met een zwaarcl, zoodathij ontzield neerviel.
De cellen der monniken. die op de groote kruisgang uitkwamen, werden nu stuk voor stuk afgezocht.In een der cellen
vonden zij den hoogbejaardenD. Mathias van Keulen, die, volgens het onopgesmuktverhaal van Havens, ,,zoo slecht ende
sirnpel waS,,dat h,"-by nae niet en wiste, wanneer den sondach
in de weke qllaur". Niettemin rverd hij door de woestelingen
op den drempel van ztjn cel gedood.
In een andere cel zagen zij den eveneensop leeftijd zijnden
Willem Wellen, oucl-prior van het klooster en senior van het
convent, clie door voortdurende ziekte verhinderd was zijn verblijf nog te verlaten. Hij werd verpleegd door zijn neef D.
Leonard van l,uik, die mede aanweziq'was. De soldaten riepen
ende kameraeden,
,,Hier sijn de monnicken,komt mede gesellen
't
laet ons hun vraegen,\Maerde schattenen geld is". Zii sommeerdenden grijsaard onr hun een een ander aan te rvijzen en
litate plusquam Turcica oppandunt, cumque in mortui viscera, pro suo
furore atrocissime desaevissent,ac praecisa dudum (sit honor auribus
oculisque pudicis) ver.enda ori eius summa impudentia inservissent, ad
bellum istud lepidumque spectaculum faeminas tota convocantes vicinia."
(Histori,ca Relati,o, p. 13).
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br:rchten hem een wonde toe in cle llorst."t) Alrius is hij gecirvongen hrrn enkele zilveren voor\\rerpen en sieraden. r,velkein
ziin cel war-en opgeborgent af te ge\ren. \\rel is \l'aar is zijn
leven gespaard, doch hij stierf negen nraanclen later.
De jonge Leonarcl van l,uil< rvercl mecleger.oerclvan deur tot
dertr, terrvijl men hem dreigde, dat hii cle vernreende schatten
van het klooster zoLr u'ijzen. Zij braken heur eenige vingers,
sloegen hern zoo hevig in het gezicht, ctat zijn bovenlip scheurde
'fen
en rnishandelden hem zonder ophoucten.
slotte bracht D.
l-eouard er het leven af . Men voerde hem gevankelijk rnede
naar de legerplaats, n,aaruit hij later voor een losgeld van 20
claalrlers is bevrijrl. ln 1.5.30is hij prior van het klooster geu,orclen, zooaÍs \\'ii zulien zien.
Prior van Tongerloo hacl in cler haast het grootste gedeelte
van het convent in cle kerk rondom het altaar verzamelcl. Hier
tnaatrclehij de ztjnen aan tot standvastigheirl, efl, rlaar clen kloosterlingen geen tijd nreer was gelaten oui ieder in het bijzoncler
biecht te spreken, ontvingen zij, na een gezairienliike belijclenis,
cle absolutie. Onmiddelliik rlaarop volgcle een verschrikkelijke
-slachting in cie kerk.
Het eerst rvercl eelr ctcr jongsten, Hendrik \\,.eilen, "') die
cliaken \vas, cloor rle rvoestelingen uit clen kring gesleurd, en
toen hij op hun beclreiging niet wist te antwoorden, waar het
geld te vinden was, stak lren hern doodelijk met een clolk neer.
Hierna u'endden tij zich tot een ancleren diaken. Ittricolaas
van Gangelt, die, terivij I hij knielde, zijn arnren bidclend omhoog hield geheven Zij losten op hem eelr schot, \\:aarvan de
kcrgel zijnhanden cloorlrt-rorrleHij viel voorover ter a.artle,waarop de bencle henr liet liggen o1n zich nret andere slachtoffers
l;ezig te houclen. J,ater is hij met D. J"t valr llaastricht, die
een sabelwonde aan het hoofd had ontvanÍlen, gevankelijk weg.gevoercl en ten slotte tegen betaling van losgelcl vrijgelaten.
Daarop rvas het cle beurt van clen proctlrator \\rilleni Wellen
( junior). Men sioeg hem met een slagzr,r'aard op het hoofcl.
sleurde hern, terwijl hij nog half leefcle, uit cle kerk en schoot
hem in het kleine pancl llij cle kloosterpoort clood.u")
" ' ) E Ph e m. I, 5 0 6 "
IÀ'ellen.
6s) IIecr. (23
Juh) noenrt hem Henlicus PipeXleeralias
0e) G. HrissD O.F.lVI., t.o.p., heeft echter betoogd, rlat Willem Wellen
( jnr r io r) h e t s l a c h to ffe r i s g e u ,e estvan de cl oor H avensi us (H i stori cu
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D. Joanues van Lr-rik kreeg een kogel door zijn ziide en is
\-ervoigens met de kolven cler geweren afgemaakt.
Een der soldaten viel, roepende orn geld en kostbaarheden, op
D. ïoannes f,eewis aan. Zijn meclebroeders,D. Jan Asch en D.
Jan Clressenich,trachtten tevergeefs de rvoeclevan den aanvaller
te bedaren. ,,(}y goeclen vrinclt, spaert encie vergevet ons, ll'ant
gelijck ons lrroeder seyt, het is soo, niemancl van ons en heeft
noch en kan geven, 't gene ghy van ons hey5gl-11."Het baatte
niet. l,[en stak ],eervis een clolk in cle borst en toen clezeclocclelijk
gekri.etst lag te stuiptrekken, rvercl er spottencl geroepen: ,,Siet,
hoe zittert clesen rnonnick."
ïan van '\sch viel, aan clen linkei arnr ge\,voncl,in cte kerk tusschen c1eoirtzielcle lichallren van zijn confraters ter aarde. N{en
gaf henl nog eenige stokslagen op het hoofd, rvaarna hij bleef
'I'oen
iiggen.
een cler solclaten beurerkte, clat hii zijn lippen nog
beu'oog, schopte hii Asch tot twee nraal toe in het gezicht, zeggencle: ,,,Soogy l;oosen monninck en hout noch niet op van te
lrirlden ?" -Lien Duitscher, clie heur later in dezen toestancl aantrof, heeit hetn uit uredeliiclenin een woning in cle stad gebracht.
liort claarira heeft hij \roor een losgelcl van 100 kronen zijn
r-riiheicl herkregen.
-lan
(lressenich geraakte er ernstiger aan toe. À,[en doorstak
ziin rug tot in cie iongen, zootl,at hij zwaar ger,vond neerzeeg'.
T'oen het krijgsvolk \rias vertrokken, bracht lrlen hem naar het
Kri-risheerenklooster te N[aaseik, \\/aar hij eenige clagen later
aan zrJn r,r'ondenis bezll'ekeu.
Het elfde slachtoffer r,rit het convent, voor u'ien het bloedbacl
clen clood ten gevolge heeft gehad, rvas Severus, een monnik van
r1e Iiartause bii Coblenz, clie tijdelijk als hospes lrij cle Roerrnrinrlsche karttrizers verltleef. In het turnult trachtte hij te ontkonren, cloch hij lverd reeclsin het koor der leekebroeclersachterhaaicl elr ontving claar zulk een sabelhouu. op het hoofd, dat
een blcledstraal claaruit zeer hoog opsprong en den muur naast
's
het l{aria-altaar raakte.
Anclerendaags voncl men zijn lijk
in de keuken. Het bleek te zijn ontkleecl en geschonclen en tlet
kokend rvater te zijn overgoten. ReecisHavensius betrettrde het,
Ilelatio, p. 51) aan clen sacrista Vincentius van Herck toegeschreverr
spotprocessieen marteiingen. O.i. heeft Havensius zoozeer de gelegenheicJ
geiraclom zijn feitenmateriaalte controleeren en kritisch te rangschikken,
clat aan cle betrouu'baarheiclclaarvanniet valt te twiifelen.
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bloedsporenreeds grootendeels
dat in zijn tijd r.'oorbedoelde
waren uitgewischt en met kalk overdekt. Volgens lJwens waren
zij ín 1619 nog slechts,,quadelycken onvolcomenlyck"te onderscheiden.
Het ergste van ailen is het Vincentius van Herck verg'aan.
Als sacrista van het klooster was hij belast met de zorg voor
de kerkelijke vaten en gewaden. De soldaten ontdekten hem op
het gewelf der kerk, waar hij zich had verborgen. Zij voerden
hem in een spotprocessieonder allerlei kr,vellingenen onder het
nabootsenvan kerkelijke gezangendoor de stad. Een der beulen
ging met een kruis voorop en sloeg daarmedevan tijd tot tijd
clen monnik, die men een koorkap had omgehangen,in het gezicht. Daarna' werden hern neus en ooren afgesneden en ten
slotte de huid van zijn hoofd gestroopt, ,,dat hy by naer geen
mensch en geleeck". Andere begeleiders hadden zich in witte
kovels of kerkelijke gewaden gestoken en dreven daarmededen
spot. Vincentius verdroeg dezemartelin€ienen beleedigingenmet
de grootste zachtmoedigheid,gelijk de geschiedbronnenmedecleelen.,,Preekt nu eens,monnick" werd hem toegeroepen.Hij
antwoordde: ,,Sal ick u preecken,die u niet en wilt beteren?
Clodt vergheve het u, want ick vergheve het u geerne, maer nt1
bidde ick u, maeckt toch eens een eynde van dese pyningh en."
Een der soldatenheeft hem daarop uit medelijden neergeschoten. Men bevond zích toen bij het huis ,,De Olifant", piet ver
van de voormalige lVlinderbroederskerk(thans Gereformeerde
kerk). Toen Vincentius echter nog teekenen van ieven gaf,
sleurde men zijn lichaaÍT naar het klooster der Minderbroeders
en hing het op ,,in den inganck van de poorte, daer men nae
de kercke gaet". Zijn lijk werd door bevriende stadgenooten
nabij de Swartbroekpoort begraven.
Onder de op 23 Juli in de kaftuizerkerk verzamelde conventualen bevond zich ook Paulus van Waelwijck, kapelaan van
bisschop Lindanus. Bij de inneming van cle stad had hij zich
gevoegd bij Ce kartuizers, zeggende, dat hij met hen kwam
sterven. De soldaten beroofden hem en sleurden hem vervolgens
onder vele mishandelingennaar buiten in de weide van het klooster. Daar werd door een kogel en verschillende dolksteken een
einde aan zijn leven gemaakt. Men sneed zijn ontkleedlichaam
in stukken, rukte de warme ingewanden er uit en wierp hem
zijn hart in het gelaat.
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Jan \''oeren.clevicarius van het convent,had zichtijdens d,eze
afgrijselijke gebeurtenissenschuil gehouden in een donkeren
hoek naast de kloosterput. Tegen den avond ontkwam hij
door
een-naburigen tuin, \,vaarop hij na vele rvederwaardigíreden.
rvelke Havensitts in bijzonderhèdenverhaalt, cle Kartause
te
\rogelsang wist te bereiken.
Dgr prior Joachi'r van Tongerioo was het niet gegeven
rnet
_
rle zijnen te sterven.F{enr ,,c1uerclen
en proefclensy 3p'rr.rr.h.ycle en onbehoorlyckemanierËn", gelijk ïet luidt in Havens, onopgesmllkt verha al. zij sleurclenhern daarna naar zijn cel,waar
hij g-eclrvongen
\\rerd hun e.eniggelci uit te leveren. Een kogel,
op zijn borst_afgeschoten,ketÀte-cnverwondde zijn arm. verVolgensvoerde het vólk hem weg en hielclhem enËeleweken in
een Et4" gevangenschap,totdat hij voor een hoogen losprijs
r-an 2000 kronen r,r'erdvrijgelaten.
Hij begaf zich nll naar het huis zijner orcle te Keulen.
Volgens het cloor Jan Voeren op Àchrift gestelde relaasto)
t.elclehet Roermondscheconvent ten tijde van het bloedbad 15
tllo-nachiprofessi,alsmede1 monachushospesen 8 leekebroeders.
^s
\'.an deze 1ó rnonniken hebben er dus a. bloecligegebeurtenissen van 23 Juli 1572 overleefd. De B overleveri.r, waren
Jan clressenich,ái", tooals reeds vermeld, enker. aág"" later te
Nlaaseik aan de bekomenverwondingen is bezweke?,a. prior
Joachinr van Tong_e-r]oo,
die gelijk *tl zullen zien, kort daàrna,
n.l. 9 Septernber
is
gestórrrér,
willem Wellen (senior), di;
-1572,
eveneensbinnen het jaar (23 April 1sz3) is overleclen,en voorts
cle rricariusJan \,roeren,Leonairl van Luik, Nicolaas'van Gan_
getrt,Jan van },faastricht en Jan Asch.
\'-an de 5 overlevendeleekebroecrers
was cle convers Aegidius
(]ressenichaanvankeiijkgevangengenomen,
clochlater door bemirlclelingvanievriende personenweder vrijgelaten. De donaten Daniëi en si'ron waren op 23 Juli toevallig:door bezigheden
elders afrvezig, terwijl de donaten petrus en rrerman dáor de
r-lucht aan het bloedbadwaren ontkomen.
Tot het Roermondscheconvent behoorclenop dat tijclstip verrler nog een drietal monniken, die toen echter in andáre huizen
cler orde verbleven, te weten Godfriecl van Sittarcl,
Joannes
Pipelleer en Hendrik Kercken.z')
ro) Histori,ca Rela.tio,
p.48 e.v.
T1) Histori,ca Relatio,
p. 53-55.
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Waar hebben de 12 overlevende conventualen aanvankelijk
g'astvrijheid gevonden? Zeven van hen zijn - volgens de Keulsche kartuizírkronieke
cloor hun Keulsche confraters liefrlerijk ontvangen, n.l. Joachim van Tongerloo, prior, Jan Voeren,
vicarius, Jun van Nlaastricht, Jan r\sch, Itricolaas van Gangeit,
alsmede de donaten broeder Daniël en broeder Sirnon. Leonard
van I.nik en \Villem Wellen (senior) hadden elders een goed
heenkornelr gevonclen en wel in c1eKartause Vogelsang.
Waar de convers Aegidius ()ressenich en cle donaten Petrus
en Hertnan tiideliik gehrrisvest zijn. rvorclt niet vermeld. trtogelijk zijn zij in Roerrnond of onrgeving gebleven, ten einde een
rvakend oog op de belangen van het klooster te hourlen. (Historíca Relatio, 53-55).
Nochtans werden de verlaten kloostergebour,vente Roermoncl
het rnikpunt van roovers en 1>ittnderaars.Enorme schacle ieecl
het klooster zoorvel van buiten als rvat het inwendige ltetreft.
I4en haalcie zelfs op het clak het looci van clc goten weg. In ctre
cellen van cle nronniken en in rle verblijven cler leekebroeclers
u'ercl de geheeleinventaris geroofd of vernield. Alles rverrl overhoop gehaald. 7')
De Keulsche prior Thonras Winckelman en ziin convent heblren zich zeer beijverd, hun zwaar beproel'de confraters \ran
Itoerrloncl op ailerlei wijzen te hulp te konren. Zij leenclen
2 Augustus 1572 een aanzienlijke som gelds ten einde den losprijs te kunnen betalen voor ilen Roernionclschen prior en onr
zijn verlaten kiooster eenigszins te kttnnen herstellen.t")
f)e gebettrtenissen hadden Joachirl \ra1r Tongerloo zoozeer
") ,,Occisis itaque hoc n-rodomonachis et fratribus, stiperstitibusvero
aliis hinc inde dispersis,pattrit domr-rset Cartusia Rurenrundana raptoribus, furibus, grassatoribus,qui inveracunde et furiose inruerrunt in haereclitatern Dornini, ut nihil integrum relinquerent, exceptis solis rnnris, a
quibus etiarn omnes canales plumbei sublati sr1nt, omniaque in cellis
tnonaclrorunret of ficinis fratruin devastataac direpta." (.Hi.rtoricaRelotío,

p. 55-56).
tt)

priore Ruremundano in castris Àuriaci
,,Prior noster pro reclirnenclo
Principis captive cletento, rlecnon clesolatae domus leiiaratione inutuos
ac c epit 2 6 A 0 a u re o s e n o b i l i W i l h e l mo de 81i ......... satrapa Jul i acensi ."
(.CltronologiaCarthu,siaeColorfiensis,rns. Certosa di fucca, alrno 1572.
2 augusti), Het geleencleis in 1590 van\\iege het Roermondsche convent
door zijr-rprocurator Nicolaas van Gangelt terugbetaalcl.
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aangegrepen.dat hij reeds 9 September 1572 overleed.7n) De
Keulsche kroniekschrijver deelt rlede, dat hij stierf ,,a Geusiis
r-ulneratus,multoqueanimi dolore ac periculis,quae vix evaserat,
confectus" en noemt hem ,,vir grandaevus, de Ordine optime
meritus". Hij is begraven op het kartuizerkerkhof te Keulen.
Tlootna.sWinckelmra?l,,
administrator (1573-L57+).
Naclat Roermond 12 October L572 rveclerin hanclenvan de
Spanjaarclen\\ras,heeft de prior van Keulen zich veel moeite
getroost onr orcle te stellen op de zaken van het Roermondsche
huis. \i'an 17 Novenrber1572 tot 7 Februari 1573 hield hij zich
ciaarnrecle
bijzonder bezig. Het grootste gedeeltevan dat tijdvak hield hii zich te Roernronclop. Als convisitator was hij de
nreestaange\\:ezene
om na den clooclr,'anTclngerloo,die visitator
was, zich gronciig op cle hoogte te stellen en het bestuur cler
Orde omtrent alles in te lichten.
Het generaalkapittel clroegin het voorjaar van 1573bepaal*
delijk het bestunr en cle administratie van het Roermondsche
htris op aan den prior van Keulen. Tevens ontving Winckelrnan t") van cle Grande Chartreuseopdracht om dit klooster geleidelijk en naar bevincl van zaken te voorzien van een prior
of rector, een vicaritis en hetgeenverder noodig mocht zijn. ?6)
De patres capitulares drukten hun rvaardeering uit voor hetg'eenWinckelman ter zake reeds hacl verricht en spoordenhem
aan, claarmeclevoort te gaan, opdat zijn convent, dat oudtijds
als stichter van het Roermondscheklooster lvas opgetreden,ten
tweecleumale als oprichter zou krrnnen worclenaangemerkt.77)
'n) t. 1573
,,Obiit D. Joachim, prior domus Ruremundae et visitator
provinciae Rheni, habens per totum Orclinem plenurn cum psalteriis monachatum et missam de Beata },ïaria."
") Ephent,.III, 16l.
tu)
,,I)omus Ruremundae desolatae,spoliatae, prophanatae regimen et
administrationem atque omnem superintendentiam remittimus et comrnittimus priori Coloniae, ut dictae clomui cum plena auctoritate capituli generalis de priore sive de rectore, vicario et aliis necessariispaulatim, sicut
judicabit expedire, proviclerepossit." (c. 1573).
") c. 1573: ,,Priori domus Coloniae non fit misericordia, quem hortamur et rogamus propter Deum, ut dicut sui praedecessoreset domus Coloniae fuerunt primi fundatores domus Ruremundae, et ipse jam opus pium
et omni laude rlignum, quo incepit esse secundusfunclator, proficiat, per-
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Winckelman, die van 1568 tot 1523 cle convisitator van Joachirn van Tongerloo was geweestin de Rijnprovincie, is na diens
overlijden eerste visitator geworden en heeft dit ambt nevens
het prioraat te Keulen tot aan zijn doocl(.31Aug. 1575) bekleed.
Hem rverd in 1573 door het bestuur cler Orde tevens opgeclragen een of twee monniken met een donaat naar Roermond
te zenden,opclat daar in het kartuizerklooster rveder dagelijks
de H. Mis zou kunnen worclenopgeclragen.Kort daarna. in den
zorller van I573,.zijn de eerste kartuizers n'eclerin Bethlehem
teruggekeerd,te weten Jan \,-oerenen Jan Asch, de eerste als
vicarius, de laatste als procurator.
Iri dezejaren verurinderdehet aantal overlevenclenvan het
Roerntondscheconvent door het overliiclenvan den hoogbejaarclenD. Willem Wellen (senior), u'iensleven 23 April 1573eintt) Hetcligde in een der cellen van het klooster te \'-ogelsang'.
geen hij juist negen maanclente voren haci ondervonden,is hij
niet ureer te boven gekomen.In hetzelfcleiaar ontviel ook broeder f)aniël aan de conlnunauteit.tt')
Jart Asclt (1t71-1580).
In het voorjaar van 1571 achtte cle ()rande Chartreuse het
oogenblik gekomen om het Roernronclsche klooster weder te
voorzlen van een eigen bestuurcler. Tot rector wercl benoemd
Jan Asch, een der weinigen, clie in 1572 r'r'elisu'aar niet aan
zware rnishandelingen, maar toch aan den cloocl warelr ontkolnen. Hij mocht evenwel geen belangrijke beslissingen nelnen
zonder overleg tnet eu goeclkeuring van \\'inckehnan, prior van
Keulen en eersten visitator.
severetet perficiat ad laudem Dei et Orclinis clecorem.et mittat acl dictarr
clomum Ruremundae unum aut cluos r-notrachoscrll1l Lrno tlonato, ut quotidie saltem sacra missa celebretur in jam dicta domo."
tt) c. 1574:
,,Obiit D. Guillelmus Wellen, monachus professus. antir;uior et olim prior domus Ruremundae, hospes in domo Cantavii, qui
ultra 56 annos laudabiliter vixit in Orcline, habens rnissamcle Beata N{aria
per totum Ordinem."
t') c. 1574:
,,C)biit fr. Daniël donatus domus Rurumundae."
to) c. 1574:
,,Domui Ruremundae praeiicimus in rectorem D. Joannem
ejusdem domus professum, cui vicarius et aliae personae ordinis vere
obediant. Ipse vero rector et alii nihil magni momerrti intentent sine consilio et consensu prioris Coloniae, visitatoris, cui computum et rationem
suae adn-rinistrationisreddant cum ab eo rerruisiti fuerint."
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\'tijf monuiken en vier broeclers zullen als overlevencien toen
uit cle kloosters van Keulen, Vogelsang en elders in Roerrnoncl
zijn teruggekeerd. Bovendien leefden nog hun comprofessi D.
8t') D.
Joannes de Pripter, die wellicht nog te Gent verbleef,
s')
t*)
Hendrik Kercken
en D. Godfried van Sittard.
Waar de
beide laatsten in 1572 en volgende jaren verblijf haclden gehourlen, heb ik niet kunnen achterhalen.
I{et generaal kapittel van 1575 droeg aan den prior van
I(eulen op, op een nacler door cle prioren van Brussel en van
Gent te bepalen dag in Roennoncl aanwezig- te zijn, om alclaar
te beraadslagen over rle belangen van het klooster Bethlehenr
en over de uitgeweken Engelsche kartuizers. 8a) Het is cle vraag
of Winckehnan nog gelegenheicl heeft gehad gevolg te geven
aan d,ezeopclracht. In-rmers, hij is 31 t\tigustus 1575 te Coblenz
gestorven.
In 1576 voncl de ()rancle Chartrense reeds tennen orn clen
rector van het Roermonclscheklooster te benoenrentot prior van
zijn huis.to)
Het zich al eenigszins herstellende convent wercl echter in
rle volgende jaren reeds getroffen door betrekkelijk veel sterfgevallen. In 1577 of in cle eerste nraanden van 1578 stierven
er twee clonaten, broerler Rorlolphus en broecler Hendrik. 86) It
15.q0moesl het generaal kapittel het overlijden van een drietal
Roermonclsche kloosterlingen lrerichten. 7 Augustus 1579 stierf
namelijk Jan \,'oeren en clmstreeks denzelfden tijd de prior Jan
Asch tt) en voorts D. Joannes Bennet, een der uitgeweken Engelsche kartuizers, clie in het klooster als hospes verbleef. ts)
t , ) c . 1577 :,,O b i i t D .
J o a n n e sc l e Pri p ter, professuscl ornus]turemundae et olim prior domus Gandavi.'
") Hij is 22 Maart 1608 gestorven. Zie blz. 119-120 van deze bijdrage.
" ) O v er led e ni n 1 5 8 9 o f 1 5 9 0 .Z i e b l z . 115 van deze bi j drage.
t*) c. 1575:
,,Et prior Coloniae accedat acl ciomum Ruremundanarn die
illi statuendo per priores l-|ruxellae et Gandavi, ubi tractabitur de negotiis
dictae domus Ruremundae et Patrum Anglorum."
tt) c. 1576:
,,Rectorent domus Ruremundae praeficimus in priorem
tlictae domus."
tu) c. 1578:
,,Obiit fr. Rodolphus,donatus domus Ruremundae"; ,,C)biit
ir. Henricus Abast ( ?), <lonatusdomus Ruremundae."
tt) c. 1580:
,,Obiit D. Joannes Asch, prior domus Ruremundae."
' *) c . 1580 :
,,O b i i t D . J o a n n e sB e n n e t A ngl us. professusdomus. ......
. . , hos pe si n d o mo R u re m u n d a e ."

rt4
I-eonardusaa?LI,orik ( 1580-1593).
I,eonardusvan Luik, 8e) wiens Ílaam wij reeds hebben ontrnoet bij de beschrijving van het bloedbad van 1572, hetwelk
hij had overleefd,was professusvan het Roermondscheklooster.
l{a het overlijden van Jan Asch wercl hij daar als rector met
het bestuur belast. In 1580 hanclhaafdede Grande Chartreuse
henr in deze functie. no) In 1583,toen het convent zich blijkbaar
eenigszinshad hersteld van de ranlpen, welke het waren overkomen,werclhij door het generaalkapittel tot prior benoerncl.nt)
In l5B4 zal Leonardus van l,uik ongetwijf eld tegenwoordig
zijn geweestop de bijeenkomst van alle prioren der Rijnprovincie in het klooster te Keulen, waar verschillencleaanwiizingen zijn gegevenin het belang van cle kloostertr-rcht.
Blijkbaar zijn er nochtans rnoeilijke jaren voor het convent
van Bethlehemgevolgd,want in l5B7 moedigdende patres capitulares den prior aan, de onheilenclestiids wel te doorstaanen
aiïes zoo te orclenen,dat een visitatie kon worden afgewacht.n')
De visitatie liet evenwel op zich r,vachtenwegensde gevaren,
r,velkein deze jaren aan het reizen waren verbonden.Het generaal kapittel van 1591, dat l,eonardlls van Luik in het prioraat
handhaafde, gewaagde daarvan en spoorde den visitator der
provincie aan om bijzondere zorg te besteclenaan den geestelijken en stoffelijken toestand van het klooster, terwijl deze zich
genrachtigd kon achten om zoo noodig cle officiales van het
huis te vervangen.0s) 's Jaars daarna bepaalclede Grande Chartreuse, clat thans het Roermonclschehtris ten spoecligsternoest
"') De Moasgoww 1937, blz. 53.
on) c. 1580 :
,,Rectori domus Ruremundae non fit misericordia."
u' ) c . 1 5 8 3 :
,,R e c to re m d o mu s Ruremundae praefi ci mus i n pl i orenr
dictae domus."
e2')c. 1587:
,,Priorem domus Ruremundae cum suis rogamus perferre
irujus temporis et bellorum vicinorum injurias, et acl formarn visitationis
se suaque componere."
ot) c, 1591:
,,Priori domus Ruremunclae non fit rnisericordia, cujus
domus jacentern statum, tam spiritualem quam temporalem, sttideat visitator opportunis remediis erigere et servare cum potestate absolvendi quoscumque of f iciales et de aliis personis providendi auctoritate nostra."
(.Publi,cations,
XIX. p. 367 e.v.).

115
worden gevisiteerd. De visitatoren werden gemachtigd eenige
anrbtsdragersdoor anderen te vervangen.e*)
Bij deze visitatie, welke vermoedelijk in het begin van 1593
heeft plaats gevonden,is Leonardus van Luik van het prioraat
ontheven. Hij is te Roermond overleden in 1596 of begin
1597.'g') Blijkens zijn overlijdensberichtwas hij vroeger achtereenvolgensook procurator en vicarius van Bethlehem geweest.
In 1580 of in een der eerstemaandenvan 1581 is de monnik
Jan van Maastricht, die, zooalsrvij gezienhebben,in 1572 eveneens aan moordenaarshanden\r/as ontkomen, overleden.no) In
1586 of f 587 ontviel aan het convent broeder Herman. een der
clonaten,die ook reeds vóór L572 tot de communauteitbehoorcle.nt) Hem volgde in 1588 of 1589 broeder Simon, die mede in
1572het leven had behouden.es) It 1589of begin 1590 verloor
het conr.entzijn oudstenprofessusl). Godfried van Sittard. ee)
.loul,Lnes
Schlinck (1593-1601).
Bij de visitatie, welke in het begin van 1593plaats vond, werd
D. JoannesSchlinck'00)(Slinsiusof Slinchius)in de plaats van
I,eonarclusvan Luik rnet het prioraat belast.Schlinckwas doctor
juris en is aanvankelijk kanunnik te Luik geweest.Hij \Mas
professusvan het kartuizerkloosterte Rettel in Lotharingen.
Het generaal kapittel van 1593 bevestigclehem als prior van
t*) c. 1592 :
,,Priori ciomus Ruremundae non fit rnisericordia; et quia
donrus haec necdurr potuit propter periculum viarum visitari, volumus ut,
cessante omni excusatione nisi valde rationabili et justa, quam primum
visitetur cum potestateabsolvendiquoscumqueofficiales et de aliis nostra
auctoritate providere."
nt) r. 1597:
,,Obiit D. Leonardus Leodiensis professus et olim procurator. vicarius et prior domus Ruremundae."
ou) c. 1581:
,,Obiit D. Joannes Trajectensis, professus clomus Ruremunda-e."
ot) c. 1587:
,,Obiit fr. Hermanus, donatus domus Ruremundae."
ot) c. 1589:
,,Obiit fr. Simon de Brugen, donatus domus Ruremundae."
no) c. 1590:
,,Obiit D. Godefridus Zittaert, professuset antiquior domus
Ruremun<lae,habens missam de Beata Maria in provincia Rheni."
to') Pwbli.cati"ons,XIX, 367-370; Mai,sons de I'ordre des Chartrewr. Vwes
et ltloti.ces, IV (Montreuil-sur-Mer I9l9), passim; De Maasgoww t932,
blz. 63.
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Bethlehem en spoorde hem aan om met kracht en volharding
aan den wederopbloeivan het klooster te arbeiden.101)
Om de gevolgen van jarenlangen materieelentegenspoedte
kunnen bestrijden, moest het convent in 1593 besluitentot den
verkoop van een griend onder Maasbracht. ,,Durch dese langwylige troublen ende inlandsche oirloghen, inlegeringen ende
deurtochten van legers ende chrijsvolk, excessivelasten van
contributien ende andere schattongen,nu nleer dan XX jaeren
geduyrt hebbende",waren de schulden van het klooster tot
boven een bedrag'van 20000 gulden gestegen.'o')Het hof vàn
Gelderhechtte9 November 1593goedkeuringaan dien verkoop.
Indien Schlink in 1598het generaalkapittel heeft bijgewoond,
zal hij met deh prior van Keulen en andere prioren op de thuisreis door roovers zijn overvallen en van alles, zelfs de stukken,
rn'elke ,ij bij zich hadden, zijn beroofd, zoodat zij naar cle
Grande Chartreuse moesten terugkeeren.103)
In 1601ontving Schlinckvan het bestuur der Orde ontheffing
uit het prioraat, omdat zijn aanwezigheid elclers werd g-evorderd. too) N4enbelastte hem met het bestuur van het huis zijner
professie,waarvan het convent te Trier verbleef, daar het klooster te Rettel eenigejaren te voren door den oorlog onbe\/oonbaar was geworden. Hier is hij tot 1602 prior gebleven.Daarna
is hij nog tot zijn dood vicarius geweest van het kartuizerklooster te Wesel. Ook hier vond hij een verstoord convent, dat
na de verwoestingder Kartause gastvrijheid genoot in het DoHij stierf aldaar in 1615of 1616.105)
minicanenklooster.
Uit den tijd van zijn prioraat te Roermond zij nog het volgende aangeteekend.
In 1593 is Richardus de Vaux, tot dan toe vicarius van het
ror) c. 1593:
,,Priori domus Ruremundae D. Joanni Slinchio nuper
instituto non fit misericordia; qui potius, sicut coepit, industrie et indefesse utilitatibus dictae domus consulens,in eo studio perseverareconetur."
1o2)Inventari,s Ou,d-archief Roermond,, 2e stuk, blz. 405.
103)Chronologia (ms. Certosa di Lucca), anno 1598, 6 maii : ,,Priores
a capitulo redeuntes a quatuor praedonibus spoliati fuerunt equis, palliis,
et ipsis provinciarum Rheni, Teuthoniae et Inferioris Allemanniae chartis
capituli,
'to+) ipsos
^1601coacti repetere Cartusiam."
c.
: ,,Priori domus Ruremundae alibi necessario fit inisericordia."
105)c. L6t6:
,,Obiit D. Joannes Slincius professus domus Rutilae, vicarius in domo Wesaliae, alias prior domorum Ruremundae et Rutilae."
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klcrosterte Luik, naar Roermond gezondenom daar denzelfden
post te vervullen. Hij stierf echter reeds 25 Februari 1594.106)
In ï597 is een andere rnonnik van het l,uiksche convent naar
Roermond gedirigeerd.tt't)
In 1.596of in het begin van 1597 stierf de oud-prior Leonarclusvan Luik. Voorts overleed29 November 1598de procurator
van het klooster Nicolaas Gangelt.108) Beiden behoorden tot
clegenen,die bii het bloedbadvan 1572 gewondwerden.
Onder het prioraat van Schlinck heeft Arnold llavens eenigen
tiid als hospes in het Roermondschehuis gen'oond. Deze had
narnelijk in 1601 van het generaalkapittel, dat hij heeft bijge\\roond,zijn demissie.ontvangenals visitator der Nederduitsche
provincie en als prioi- van het kartuizerklooster te Brussel. De
generaal der Orde zond Havensius daarop naar den visitator
r.an c1eRijnprovincie, die bepaalde,clat hii zich naar Roermond
zotr begeven.Daclelijk na zijn têrugkeer van de Grande Chartreuse ontving hij van den bisschopvan Roermond, Cuyckius,
clc dringende aansporing, dat hij zich zou bezighoudenmet het
te boek stellen van de kerkelijke gebeurtenissen,welke in de
tn'eedehelft der 16de eeuw te Roermonclen in de Nederlanden
hebben plaats gevonden.
In rle opdracht van zíjn Historíca Relatio (blz. 1) verheelt
Flavensiusniet, hoezeerhij de rust heeft gewaardeerd,hem geschonken,om bevrijd van ambten dezen arbeid te verrichten.
Zijn belangstellingrichtte zich ook naar de inrichting van de
lroekerij en het archief van Bethlehem. Door zijn zorgen \Merclen cle aanwezieehandschriften der werken van Dionysius den
Kartuizer bijeengegaard en verschillende geschriften, welke
door den boekenn'orm dreigden te loor te gaan, in meervoud
gecopiëercl.
Havens verzameldedaar voorts de bouwstoffen voor
zijn historiebeschrijvingen,te weten den Cotnm,entarius
de erectíone ttoLtor,lu?n
in Relgio Episcopotuuncen c1eHistorica Relatio
du,odec
ínt ntartynt,ilx cartusianorLL?n
in Du,ca,tu,
E,ti Rt,n,emund,ae
106)c. 1593
[in domo Leodii:] ,,Et D. Richardus ibi vicarius eat ad
clonrurn Ruremundensem."; c. 1594: ,,Obiit D. Richardus de Vaux, professus clomus Leodii, vicarius domus Ruremundae."
10?)c . 1597
fi n d o m o L e o d i i :] ,,E t D . E verardus i bi dem professuseat
acl dornum Ruremundae."
10s1c. 1599:
,,Obiit D. Ittricolausprofessus et procurator domus Rurerrrundae.": Necr. 29 Nov.
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Celdriae Anno MDLXYI
agonenxsLtLt?lL
feliciter coul.l'Í,ez'erunt. roe)
Toen Havensius in 1601 te Roermond kwam, \,varenvan al
degenen,die de bloedigegebeurtenissen
van 1572haddenbeieefd,
nog slechtsin leven D. Hendrik l(ercken en broeder Petrus. Uit
den mond van deze tijdgenootenen voorts uit de overgelevercle
verhalen, de aanteekeningenvan D. Jan Voeren tt0) en andere
geschrevendocumenten,alsmedeaan de hand van de geschriften
van Surius en anderenheeft Havensius de bijzonderhedenaangaancle de gebeurtenissenvan 1572 nauwkeurig krrnnen \rernemen en ordenen."t)
Hoe lang Flavenspreciesin Roermond heeft verbleven,staat
niet vast. Nadat hij vervolgensnog korten tiid te I,etrven hacl
g'ewoond,is hij als vicarius naar de refugie der Vughtsche kartuizers binnen 's Hertogenboschgezonden.Zeker is, dat hij hier
in 1603 reeds \,vas,zoodat zijn verblijf te Roermonclten hoogste
een tweetal jaren heeft geduurd.
Het klooster verkeerdetijdens het bestuur van Schlinck nog
in vele moeilijkheden. Havensius bevestigt clit uitclrukkelijk,
waar hij schreef over den ,,miserunr statuur in quo hactenus
domus illa fuit". Onder Schlincl<'sollvolger, D. Judocus Einmelius - aldus dezelfdebron - begon r,veldrahet huis te herademenen zich op te richten van de ,,multa damna atque incommoda tam in spiritualibus quam temporalibus", r,r'elkehet getroffen hadden.tt')
( 1601-16?3).
I odocusEntvneliarc
Deze prior was monnik van het kartuizerkloosterbij Trier! waar
hij omstreeks1557 zijn professiehacl geclaan."') Hij \Masge10e).BosscheBi,idragen, XV, blz. 2A-%.
'1o) Hi,stori,caReloti,o, p. 48 e.v. : ,,Breve conpenclium martyrii supradicti, loco Epilogi. extractum ex scriptis D. Joannis Voeren, vicarii." Vgl.
Tn. PËrnEIus, Bibli,otltecaCartwsiana (Coloniae 1608), appendix.
z,enFeyt ende Rechten aoor
"t) Limburgsch,laarboeh, XVII ; Deductie
't
den Heere Raedt end.e Monrhoir ztan, Oaerqwartier des Vorstendoms
Gelre teghen den Eerw. Pater Prior vatt lt,et Cath,wyser Clooster tleser
stadt Rwrernond,e.(Stadsarchief Roermond, gedrukt, B 9), blz. 104.
arz) Hi,stori,caRelatoo, p. 35.
tts) A. IJlvENsrus, Coucnoentarius,
303 e.v.; Ephem. I, 28; IVIaragel,
s , , 3 6 7 e .v .; H anots,I, 465.
82- 83; Pu b l i ,c a ti ,o n XIX

t19
boortig uit een ctorp in het bisdom Trier. In 1570 r,verdhij in
ztjn klooster belast rnet cle functie van sacrista. In 1573 is hij
daar vicarius gervorden,waarna hij zich van 1575 af tot 1596
het ambt van procllrator zag opgedragen.Van 1596 tot 1601
heeft hij de Triersche Kartause als prior bestuurd. In 1601
onthief het generaal kapittel hem van dit bestuur en benoemde
het henr tot prior van het kartuizerklooster te Roerrnond.ttn)
Gedurendeeen tijdvak van niet minder dan 22 jaren heeft hij
clit huis nog bestuurd. In 1623 rn'ashij aanwezigop het generaal
kapittel. De toespraak,r,velkede generaal der Orde, D. Bruno
d'Affringrles, bij zíjn aankomstin de Grande Chartreusetot hern
en tot den prior vaÍ'f.euven, I,ucas Paludanus,heeft gehouden,
is nog bewaard.tt;) In die vergadering is hij op zijn aandringen
wegens hoogen leeftijd uit zijn ambt ontheven."u) l{iet lang
daarna, namelijk 7 Januari 1624, stierf hij in het klooster te
Roermond."t) D. kroniekschrijver van de Kartause bij Trier
prijst hem als een voorbeeldigman, ,,ob religiosos mores commendatissimus".
Op 22 Nfaart 1608 overleedde oudste monnik van het Roerrnondschehuis, D. Hendrik Kercken. 118)Deze had reeclssedert
1558 tot het convent behoorcl.In 1572 was hem de urartelpalm
ontgaan, hetgeenhij vaak heeft betreurd. Hij ber,voonde
de cel,
waarin voorheen Dionysius cle Kartuizer, voor wien hij een
groote vereering koesterde,had geleefd. Tengevolge van verbouwingen en brand kende nlen de juiste ligging niet rrreervan
het gebeente van den Doctor Extaticus. Vooral de bisschop
noode, daar hij een kanoniek
Cuyckir-rsmiste deze r,vetenschap
11+ )c . 16011
,,...... e t p ra e fi c i m u si n p ri o rem di ctae domus l Lurerl ttndae
D. Jodocum propterea a prioratu domus Trevirensis absolutllm."
7'o) Sermo Rdi Patris D. ,[Jrttnoni,sd,Affringorcs in receptione [,/en. !'.
Priori,s Rurentundensis et alterius Lovani,ensí,s.
10 iwnid a" 7ó23. (hs. Kon.
B ibl. B r us s el , n o . 4 0 5 8 ).
116)c. 1623:
,,Priori clomusRuremundae ob senium et suarn instanti:inr
fit rnisericordia."
1r?) c. 1624:
,,Obiit D. Jodocus professus domus Trevirensis, hospes
in domo Ruremundae, alias prior earumdem domorum, qui ultra 57 [sicJ
annos laudabiliter vixit in ordine." Dit aantal jaren moet op een vergissing
berusLen.Terecht spreekt de kroniek van het klooster bij Trier dan ool<
van 67 jaren. (Eph,em.I,28).
" " ) E phem . I, 3 6 5 ; c . tr6 0 9 : ,,O b i i t D . H enri cus K erkeni us, professus
et antiquior clomusRttremundae.qui 50 annis laudabiliter vixit in orcline."
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proces tot zaligverklaring van Dionysius rvilcle aanhangig
rnaken.1te)
Van de zijde der Kartuizerorde was in dit opzicht nimmer
actief gewerkt. Zij huldigde immers steeclshet gezegcle,,Cartusia sanctosfacit sed non patefacit".
In October 1607werd door de zorgen van Cuyckius het Mariaaltaar, \MaaraanDionysius de Kartuizer oudtijds placht de H.
tr{is op te dragen, doch dat in de voorgaande eeu\,vin den brand
van 1554 was verwoest,herstelcl.Op den 6den October van dat
jaar, het feest van St. Bruno, kn'arn de bisschopclit altaar plechtig r,vijden.Daags daarna heeft Cuyckius claar de H. Mis geIezen en gebeden,dat men er in zou mogen slagen het gebeente
van Dionysius terug te vinclen. Ook heeft hij zich tot het bestuur van de Orde gewend met het verzoek voor dezeifde intenties in de kloosterste doen bidden
Op zijn sterfbed verzocht Kercken aan den prior Emmelius,
dat zijn lijk zou r,vordenbegravenop cleplaats, waar ook Dionysius moest rusten, te r,vetenachter rle Nfariakapel. Inderdaad
hee[t lxen toen bij het delven van het graf het stoffelijk overschot van den grooten kartuizer ontdekt, hetr,velkwercl verheven,
terrvijl eenigedagen later Kercken in clezelfcle
groeve,naclathet
gebeentevan Dionysius claaruit was genomen,een laatste rustplaats vond. Reeds had de bisschopvoorbereidingengetroffen
om een proces tot zaligverklaring te bevorcleren,toen ziin dood
(7 October 1609) clezeplannen verijclelcie.
p. 304-305) deelt clen tekst van
Havensius (Connnerftol'irts,
clenbrief mecle,welke de bisschop10 April 1608 heeft geschre\renaan den prior van de Grande Chartrense.ten einde hem uitvoerig in te lichten over cle wijze, waarop het gebeentevan
Dionysius was teruggevonden,en over clentoestand,waarin het
stoffelijk overschotwas aangetroffen. Het bleef bewaard in de
chartreuse te Roermond en trok rvelclrar,vijd cle aandacht.t'u)
Het Roermondscheconvent heeft in den loop cler jaren veel
steun en vriendschapvan Cuyckius ondervonclen.Doch ook zijn
opvolger,bisschopJacobusvan clen Borgh (1611-1639),is een
groote vriencl van de kartuizers e'eweest.1=1)
tto) A. HavENsivs, Conr,nt,entar'ius,p. 303.
120)
, , h o d i e q u e m i r a c u l i s c l a r e t " ( S n ' r i n t r u s , A t h , e n a e R e l g i , c a e ,A n t v e r -

lriae 1628,p. 215).
12lJc. 1639:
I)ominus D. JacobusEpiscopus
,,Obiit Reverendissimus
magnusamicusordinis."
Rrrremundensis,
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Tijdens het prioraat van Emmelius heeft het convent van
Bethlehemzich in een heropbloeimogen verheugen.Andere bijzonderhedenuit dit tijdvak zijn ons niet bekend.Slechtszij nog
vermeld, dat op 28 Juni 1616 is overledenHendrik van Diest,
vicarius van het klooster."') 23 October 1619 stierf D. Pieter
van Lom, procurator en voorheenvicarius van het convent.t")
In 1622 of in het begin van 1623 stierf als hospesbij de Roermondsche kartuizers D. Jacobus de Ruti, oud-prior van het
kiooster te Rettei. t'*)
Een brief, door Emrnelius4 October L6A4geschreven,wordt
ber,vaarclin de archieven der Oud Bisschoppelijke Clerezij. 125)
BisschopCuyckius.heefteen Littera, paraeneticacontra apostatayn Carthusiarrum,geschreven,die te 's Ffertogenboschbij
Schaeffer is gedrukt. "*)
Inderdaad was in dezejaren een der Roermondschemonniken
zijn kloosterlijken staat en zijn religie ontrouw geworden. Het
is evenr,veiniet onrnogeiijk, dat hij slechts novice is geweest.
Het i,vasClabriël Assueri, die in 1611 wordt vermeldt als cancliriaatvoor eenpreclikantsplaats
te Groningen.In de voordracht
aan de synoctewercl rneclegedeeld,
dat hij kartuizer te Roermond
',,clorch
was geweest,lïraar
sonderlicheerleuchtung Gottes ex
nronachatu srlo thot unser gerefortnerten lehre getreden" en
voorts, dat hij nt1 was ,,ijn clenh. ehestandt".r2T
)
122\ c. 1617
Ruremundae."
123) c. 1620
Ruremundae."

,,Obiit D. Henricus Diestensis,professuset vicarius domus
I{ecr. 28 Juni.
,,Obiit D. Petrus Lom, professus et procurator domus
Necr. 23 Oct.
124)c. 1623:
,,Obiit D. Jacobus de Ruti. prof essus domus Rutilae, alias
prior ejusclem dornus, hospes in domo Ruremundae."
Inventaris van de zlrchiezten bti h,et Metropolitaan
"') J. BnuccErvrAN,
Kapittel zton Utrecht aan de Roornsch I{ath,oli,eheKerk der Owd Bi,sschoppeliike Clerezij ('s Gravenhage l92B), bIz. 45.
126)HanËTs, II, 460-469,III, 428-429.
127\NI { B W . I. 1 9 1 .

