-2420 janvier l80l ') (dans laquelle il avait pris parti confre la pro'rlesse de frdélité à la Constitution, qui avait remplacé le serment
de haine). Je ne rp,ênsêpas avoir jamais regu votre avis à son sujet,
rnais un grand nombre I'ont approuvée et elle a, gràce à Dieu,
produit d'heureux fruits. Expecto ulteriora ïesponsa Ampl. tuae in
cujus amicissimam venerationem perenno. Celerrima 'manu )).

De Kartuizers in de Nederlanden

Son instinct ne le trompait pas. Moins ,cl'un mois plus tard,
une lettre de Fouché au Légat exigeait d'urgence son interdiction.
Mais ce sera là une autre histoire.
J. Sorle.
( A suíore).
'\ Ecce iterurn

p. 20.

oento

< In Nederland is in September 1946 tot stand gekomen de
stichting rr Dionysius de Kartuizer n. Zij wil de oprichtine 'van een
kartuizerklooster, de terugkeer der monniken van St. Bruno in Nederiand bevorderen. De stichting stree,ft haar schone doel na door
ailen, die daarmede sympathiseren, op te wekken tot gebed en
'W'ant
er zal voor
voorls door het vormen van een bouwfonds.
de toekomstige Kartuizers hier te lande een passend kloostergebouw
moeten verrijzen, wel is waar zeer sober van opzet, maar getuigend
van goede smaak. Een bouwwerk dat verheft en dat ool< het landseigene in de bouw doet uitkomen.
De Dionysius-stichting verzamelt om zich heen een grote kring
van bouwers. Zij doet een beroep op de Nederlandse l(atholieken
om haar in dit streven krachtie te steunen... r t).
Dit nieuws zal zonder trvijfel een genoegen zijn voor de NoordNederlandeïs, maar ook wij, Zui,d-Nederlan,ders,moeten de vreugde
deien van het edel plan, omdat 'he,t ook de spiritualiteit bij ons
bevorderen zal. Na een onderbreking van anderhalve eeuw nemen
de Kartuizers dus een a'loude taak weer op : de Lage Landen
zegenen met haarden van verheven Godsschouwing. Weer zullen
ze, zoa\s tijdens de ,latere Middeleeuwen, de Neder,lan'dsevroomh,eirl
doordesemen met het zuurdeeg van hun eenvoudige doch stevige
geestelijke 'leer. Dit bescheiden ar,tikel wil een bondige u,iteenzetting
geven van den invloed waarmede de Kartuizers, 'in den loop der
eeuwen, de vr,oomheid van de Nederlanden hebben gestuwd. Concreet kan best die invloed in het licht gesteld worden, door de
Êguur en het werl< !r'an een paaï vooïname Nederlandse Kartuizers
naar voor te brengen 2).
') B. Du Mousrrn, O. Caith., Kattuizers,Tilbu'rg, 1947,blz. 152.
') W"

doen

dit alles aan..de lhand va,n het zoëven geciteerde:,,rerlc

du MoueLier, O.--C-a'rth.; dat.tevens.eàn-uitgebreido

van Benoït
bi,bliograp,hie -b"s.t- .- :.-'--

-26-

-27 *

Een schinerende carrière stond Bruno, den Keulsen edelman en
kanr:nnik van het Sint-Cunibertstift. te wachten. Aan de Reimse
domschool had hij jarenlang gezagvol onderwezen, en tegen de
kuiperijen van den onwettig aangestelden aartsbisschop Manasses
had hij zich met steeds groeiend succes weten te verzetten. Fluisterde
men zelfs niet van zrjn candidatuur tot den aartsbisschoppelijken
zetel van het oude Reims ? En toch brak de gevierde meester was het onder invloed van de darnnatio Parísiensíst) ) - 'definitief
met alle aardse roem en eeï om zich terug te trekken in boete en
gebed. Hiertoe meldde hij zich aan bij Robertus van Molesme,
die een hernieuwde beleving van het Benediktijnerideaal nastreef,de,
Dit leven, hoe streng en s,tevig ook, kon nochtans zijn hang naar
voimaaktheid niet bevredigen. In 1084 vertrok hij, met zes volgelingen, naar Genoble en smeekte den bisschop van die stad om verblijfstoelating in een oord van eenzaamhei,d. ,Deze leidde hem naar
een afge{egen en woeste p,laats, Ia Chartreuse. Daar ontstond,
zoals de naan'r zelf het verklaart, de eerste kartuis, waar de wil en
de geest van Bruno zou Ieven en streven naar de hoogste volmaal<theid.
Bruno liet geen regel na voor de Orde. ,De vijfde prior van de
Grande Chartreuse, Dom Guigo cle eerste, beschreef de gewoonten
van de Orde in de Consuetudines, 'clie nu nog de l<eure uitmaken van
het Kartuizerleven. De loop der tijden vermocht niet den geest
van de Consuetudines aan te tasten. Juist die diep ingewortelde wet
cier gewoonte verklaart de duurzaamheid van het ,Kartuizerideaal.
Het kende geen ontwaarding, en de Orde moest nooit hervormd
worden : Cartusía numquam reformata, quía numqudm deformata.
In 1200 bestaan reeds 37 kartuizen. Van 1206 tot 1300 komen
in de Orde 34 nieuwe stichtingen tot stand. De eerste Nederlandse
huizen ontbloeien tussen l30l en 1400. De heerlijke lijst van stichtingen op Nederlands grondgebied vangt aan, in 1314, met OnzeLieve-Vrouw-van-Kapelle te Herne bij Edingen. Naar het getuigenis
van (( broeder Gheraert vander sartroysen oerden van onser vïouwen
huys ter capellen bi Herne ,r bezocht de reeds vergrijsde Ruusbroec
drt klooster : ,t Ende hi quam van over 5 grote milen te voet gaan,
t) Vo gens een oude le,gende zou een
over,leden Ma,gister van Patijs
lijkdienst

zich bij

op,gericht hebben orn volgende lapidaire zinnen i'n het
gelaat der om-standers ,te slinger,en: < Justo Dei judicio accusatus sum. J'ueto
Dei judicio j'udicatus eu'In.:Justo Dei judicio condemnatus su,m ). Bru,no zou
tan dit vreemd sermoen 'bovonden h'ebben.
zioh onder.de.toehoorders

zijn

driernaal

bi sijnre goedertierenheit al wast hem pijnlijc ,'). Dit bezoek alleen
bewijst dat de jonge Nederlandse rak van de orde zich al volop
aange'pasthad aan haar nieuwen teeltgrond en zelf reeds het goede
zaad uitstrooide.
Nieuwe Nederlandse stichtingen volgden, dicht-gedrongen, mekaar op: l3l8 Genadedal te sinr-lGuis bij Brugge, 1323 sinreCatharina-op-den-berg-Sinaï te Kiel bij .Antwerpen (dit kloosrer verhuisde onder de godsdienstoorlogen naar Lier), l32B Sint-Jansberg
be Zelem bij Diest, hetzelfde jaar Sin,t-Maartensboschbij Geeraardsbergen en Koningsdal te Gent, 1336 Geertruidenberg, de eerste
Noord-Nederlandse stichting, 1342 Monnikhuizen bij Arnhem, 1347
Mont-Cornill,on bij Luik, l34B Sinte-Anna-rer-,Woestijn te Sint-Andries
bi1 Brugge, het enige Nederlandse huis voor Kartuizerszusters, 1369
onze Lieve Vrouw van Bethlehem te Roermond (de gebouwen van
deze kartuis bleven praktisch geheel in hun oud,en staat bewaard
een unicum in de Nederlanden
en herbergen het Groot
Seminarie van het bisdom Roermond), l3B4 Chercq bij Doornik,
1393 Sint-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam, 1395 Nieuwlicht
te Bloemen'daal bij Utrecht, 1434 Sionsberg te Noordgouwe bij
Zierikzee, 1455 Onze-Lieve-Vrouw-van-Genade te Scheut bij Brussel,
1466 S.-Sophia-in-Constantinopel te ollandt-Eikendonk-Vucht
(verbuisde wegens de Beroerten naar Antwerpen), l41g Sint-Bartholomeusdal te De'lft, l4B5 sint-Maarren bij Kampen, en eindelijk, in
1491,de kartuis van Leuven. Geduren,de e,en tijdsverloop van nauwelijks 200 jaar (1314 (Herne) - l49l (Leuven)) kennen de Nederlanden
alcius 20 stichtingen. Dit betekent in tiidsgemiddelde één stichting
iedere tien jaar en is een schitterend bewijs dat de Kartuizers in
de Nederlanden vooï goed waren ingeburgerd
invloed moesten uitoefenen op de ontwikkeling
in onze gewesten.
Inderdaad, aan den oorsprong van ,de bij
beweging der Moderne iDevotie vinden we een
Eger van Kalkar. Hij was het die Geert Grote,

en een groeienden
van de woomheid

uitstek Nederlandse
Kartuizer : Hendrik
den Vader van de
Moderne Devotie, wist te bekeren. Laten we hier ,even den biograaf
van 'Meester ,ceraard aan het woor,d') , rr Nabij de stad Arnhem
-

r) Die Prologheoan her
Gerardus,g,ep,ubri.eerd
door w, DE vneesr, Bij-

dragen ,tot de ften,nis tsan het leoen en d.e werften rsan
lan uan Ruusbroec, I, in
Het Belfort, l0 (1895),II, blz. 12, g-lÏ.
') Tuouns HrruenrsN,Á\
Ker\,Íprs,vita M. Gerardi Magni,cÀp.4,
i,n opera
Omn'ía, ed. M. J. PoHr,, F,reiburg i. Br., lg\Z-lgn, deol l, blz. 37-39.
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in Gelderland leèfde een monnik, pribr van de kartuis van Monnikhuizen, een ontwikkeld en vroom m'an, die Meester Geraar'd, toen
hij nog in de were,ld ver.toefde, zeer goed gekend had. Hij brandde
van zielenijver en zor, op een middel om Meester Geraard oveï
zijn eeuwig heil te onderhouden. Een man van zulke bekwaamheid,
een meester van zulke geleerdheid mocht niet aan de wereld te
gronde gaan, hij moest met Gods hulp uit de strikken van den
c]uivel gered worden om het getai der u,itverkorenen te vergroten. Het
zedelijk verval nam imm.ers ,onrustwekkende afmetingen áan te dien
'Woord
tijde, zodat slechts weinigen het
des Levens in woord en
daad verkondigden. Geringer nog was het getal van hen 'die hun
leven in de eenzaamheid doorbrachten ; zelfs de vroomheid van den
regulieren clerus kwijnde weg en kon het voorbeeld van de oude
Vaders op verïe na niet rneer evenaren t). Dit ,laats'te was ma'ar
ai! te be'treurenswaardig. Bij de Kartuizers evenwel bleef het licht
't
verborgen.
van het hemels leven branden, zrj het dan ook in
Scheen hun leven de wereldsgezinden nog zo sfreng, toch was het
Gode aangenaam en de vromen begerenswaardig').
Toevallig nu moest de bovengenoemde prior voor een dringende
zaak naaï Utrecht afreizen. Wanneer hij verneemt dat N4eester
Geraard aldaar aanwezig is, haast hij zich een onderhoud met hem
aan te vragen. Hij aarzelt niet het net uit te werpen om door handige
vermaningen dezen waardevollen vis uit de wereldzee op te tretr<l<en.

t) Deze

,to,estand van ve,rval der o'ude k,looster'orden droeg trouwens in niet
geringe mate bij tot den bloei van de jonge N,ederlandse Kattuizerstichtingen.
Tot

de Xltlo ,eeuw bleef

lh,et Cisterciënsetid'eaal

in

de

Ned'erland,en

ongekr,eukt

vinden
er vanaf d'e
we in Neder,land g,een Kartu,ize,rs. Zohaast
XtVe eeuw bi j de Cisterciënsers
versla'pping
i,ntr'eedt, wend'en de overtuigde
Icloosterroep'in,gen zich tot een 'leven,skr,aohtiger O.rde, die juist om wille van haa,r

bewa,ard

en

hoge eisen su:coes moest aÍdwingen.
') De klachten van, Thornas van Kempen zijn slechts een zwa,kke eoho van
de scherpe kritiek die Ruusbro,ec ,r,eeds uitgeb,racht had op het verval van den
k'loostêrstand.

Het

taal de wereldse

vijfde deel van den Tabernaftel hekelt in ee,n onverbloemde
.l'evenswijze van de Jauw,e monnik,en, De Ler,aar van Groen'en-

< Si.et aldus rnoechdi merken
da,al ,-*aakt evenwel',uitzonderinrg Voor de Kartuizers:
dat ale ordenen .e,nde alle rel'igi,on ghedaelt sijn van har,en begh,inn'e, ende sijn
gelijc der werelt worden ; sonder de-ghene, die niet ute en gaen, alse : d,e Sar'teroise
'ende
a'lle de joncfrouwen, die in beslotene ,cloes.tere sijn: di.e bliven haten be(Van den gheesteliften Tabetnaftel,
,ghin,ne alreghelijcst>
5u deel, $ CXXXVI,
Jnr.r Var'r RuusaRoEc,

Werften.

uítgegeoe.n door'het

Ruusbroecgenootschap,

d. II,
J

Hii gaat naar zijn vertrouwden .vriend, groet zijn ouden gezel en
waarschuwt wijselijk zijn toegewij,den gastheer. Hij spreekt met den
geleerde over het hoogste Goed en wijst op de mogelijkheid van
een eeuwige beloning. Dan dreigt hij met het nakend oordeel en
$reet in gepaste termen tot berouw op te weklcen. Hij looft het
kloosterleven, brengt kritiek uit op den gang van de wereld en toont
aan dat al het geschapene eens ten gron,de zal gaan. Steeds'staat
de dood voor d,e deur ; alleen dag en uuï van scheiden blijven
verborgen. Maar weike genaden zijn niet verzekerd v,oor dengene
die Christus navolgt !
Deze vrome gesprekken worden voortgezet en Gods genade
werkt mede. De toehoorder luistert, stemt in met de ov,erwegingen
en kiest voor de waarheid ; de redeneringen bevredigen zijn geest
en de beloften beïnvloeden zijn wil. Door het voorbeeld der heiligen
wordt zijn besluit gesterkt : hij maakt het voornemen zijn leven te
beteren en met hulp van God alle wereldse zelfgenoegzaamheid
af te zweren.
Blij merkt de prior dat het goddelijl, zaad in goede aarde is
.gevallen en hij verheugt zich zeer over dezen walvis, dien hij met
den vishaak van Christus gevangen heeft... ,,.
'
De bekeerling bevestigt zijn voornemen, hij verlaat de lvereld en
neemt zijn intrek bij de Kartuizers van Monnikhuizen, rr die hem
in Christus' liefde dierbaar waren ,. Hij brengt er drie jaar door in
.studie en gebed, en trekt dan uit op veroveringstoch,t, rr want zo
hadden het de schrandere en vrome monniken beslist r.
Dezelfde Hendrik Eger van Kalkar, die de bekering van Geerr
Grote bewerkte, ontmoeten we van 1373 tot 1377 als rector van de
ionge'stichting onze-Lieve-Vrouw-van-Bethlehem te Roermond. In
dit huis wist hij een geest te scheppen die la,ter rijke vrucht zou
afwerpen in den persoon van den merkwaardigste der Kartuizers,
die de Nederlanden voortgebracht hebben : Dionysius van Rijkel.
ln 1402 of 1403 te Rijkel bij Sint-Truiden geboren, onrvi'g Dionysius
in 1424, te Roermond, het.blanke kloostergewaàd der Kartuizers.
.-ondanks de afzondering, die het ordeleven meebracht, nam hij volop
deel aan het leven van .zijn tijd, en .de problemen waarmee zijn
omgeving worstelde, lieten hem niet onberoerd. IJverig werkte hij
voor dg- reformatie. van de Kerk in capite et in membris, en .hij ver'hréf
onveischrokken zijn stem tegen alleilei misbruiken die io d.
.'Kerk waren binnengeslopen. Hij bekampte de ketterijen, rt;ees op
het dreigend gevaar van den Turl<sen opmarsch, vergezelde den
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pauselijken legaat, Nikolaas van
cusa, op zijn visitatie_ en hervor_
mingsreis doorheen het Duitse Rijk,
en sri;hft; op het einde van zijn
Ieven, ontzettende moeirijkheden
ten spijt, een nieuwe kartuis
re
Vucht' Te midden van ar die besrommerirr*..,
it..r hij de gegeerde
geestelijke leidsman van vorksmensen,
ederen en vorsten. Hij reefde
zeeï verstorven, innig verenigd met
God. ondanks al zijn b.righ"d..,
vond hij nog den tijd om een groot
aantal werken te schrift re
stellen, die in de jongste uitgave van
Montreuir-sur-M er 42 vorumes
in-4o beslaan t).
Niettegenstaande die versrindende
activiteit bereik,te hij een
hogen ouderdom. Hij was immers, zo
merdt ons zijn biograaf,
Irrocero
ac robusto corpore, en waaï anderen'
door t
werk overmand
werden, hield hij het uit. Hij srierf
"t
den twaarfden Maarr r47r en
werd in de Orde als gelukzalige
vereerd.
volgens J. Huizinga is Dionysius
een figuur die voortrefierijk
de geestesgesteltenisvan zijn tijd incarn,eert.
rr óiorry"ir* de Kartuizer
is het volledigste type van den machtigen
godsdienstigene'thousiast,
dat de laatste Middereeuwen hebb".,
oo*J"verd. Hij staat even na
aan de grootste mystic,i ars aan
d. p..r.tische windeshei,mers...
In
een eindelooze vloed van eenvoudige
uitgedrul<te gedachten geeft
hij alles wat de voorgangers gedacht
h.bb"., terug... Het is echt
laat werk : samenvattend, concluderend,
niet nieuw ,.h.pp.r,d..,
Al die denkbaarheid van de diepste
theorogische beschouwing
en
uitdrukking verricht hij ni,et in een
onbewoge.rlr".r*i.htig
geleerdenleven' maaï onder de voortdurende
schokken van een geest, die
vatbaar is voor elke hefdge aandoening
van het bovennatuurrijke...
Niemand heefr de vreeselijke
benauwing van de rr vier uitersten
,
zoo ondergaan als hij. . hij verk'eert
voordurend met de afgestor').
v'enen l
Deze beschrijving verraadt de
1
Als cultuurphilosoof heefr hii de
het kader van het Herfsttij d.,
M
in zich de rijpheid van den nazome;
het verval van het leven, dat
nai
Middeleeuwen : een cultuurperiode
') Doctoris
Ecstatíci D.
t r e u i l - D o o , r n i kl,8 9 6 - l9 1 3 .
6lr.\l;.Hurzruc,^,

Diongsii Cartusíani Opera Omnía,
t. I-XLII,

van bitt'ere zwaarmoedigheid , ').
De vergankelijkheid van
het
aardse leven treedt op den voorgr,ond
: srechts één ,even blijft, het
eeuwige ; daarom rest enker één
mogeiijicheid : een consekwent
doorhakken van aile wereldse bande",
;"" ;i*.rr"r. weltflucht.
Nu valt het niet te ontkennen
dar Diorry"i..-i*van Rijkel werkelijk
een kind van zijn tijd geweest is
en dus ook zekeïe en zerfs
vere
trelcken aan zijn tijdskader ontleend
heeft. Evenwer nroeten we
trachten tot de kern van zijn persoonrijkheid
door te dringen. En
<ian biedt een cultuurphilosophische
*.rr.ru;jr., lo"r" J. Huizinga
of
R. Stadelmann ,) vertonen, zeer
Í
vervalt zulke methode in een
rag
terwijl de synthese, de ziel,
die
uit het oog verloren wordt. Want
kan niet ontdekt worden enkel
uiteenrafeling van het tijdsverbanc
een contact van mens tot mens
is en brijft onontbeerlijk.
En nu
wordt het begrijperijk dal een
Huizinga niet loor*"dro,.,g",
is tot
de diepsre persoonrijkheid van
Dionysius van Rijr<er. Als
nietkatholiel<rniste hij de geestesverwa
a1s Dionysius de ,Kartuizer
voor
De mystiek heeft immers leer
er
door en door beïnvioed. Dit
feit r
rvillekeurig - sluit alle mogelijkhe
.
yan dezen rijkbegaafd..,
Kárt.rir..
Zo moet de verloochening
van het aardse, door Dionysius
"g.rien
in
al zijn werken voorgehou,d.rr,
worden in het perspectief
van
zijn mystischen aanreg, en
is ze niet enker een resultante
van een
pessimistisch tijdsverband
Ieder mysticus nu wordt
verteerd
door
een drang naar apostoraat,
en in de latere Middereeuwen
l<wam
deze tot uiting in een eigentijds
verschijnser : de prediking,
in woord
en daad, van reformatie. De
noodzakerijkheia ï.r, een
werkerijke
omwenteling werd maaï al
te sch
dreigend gevaar dat uit het
Ooste
geruststellendlaten-gebeuren
aanzet
drong zich op : verloochening
van
hoogste waarden. Zulke boodl.h.p

Mon-

Herfsr.tíi der Mid.deleetru)en,5" ,herz,
druk, ,Haarlem, lg4l,

,) O.
')

".,

blz. 37.

Vom GeísÍ des ausgehend.en
MíItelalters.
Studien zur Geschich,te
anschauung uon JViftolas
der
Cu"onu" Jr" jri"rrr"
Francft, Halle, 1929.

Welt-
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rrchtte, klonk niet als zucht van levensmoeheid, van akelig pessimisme, doch als een wekroep naar een fris-Evangelische Kerk in
W-est-Europa.
En weer waren het Nederlandse Kartuizers die dezen wekroep
overnamen en beantwoordden. Denken we hier even aan Pieter
D,oorlan,t, den eersten biograaf van Dionysius t), schrijver van tal'
rijl<e ascetische tractaten, auteur van ,het didactisch spe,l Den
Spgeghel der Salichegt Dan Elcfterliift"). Hoezeer d-it laatste werk
c,ok gekend is door degenen die enigszins ver,trouwd zijn met .de
Middeleeuwse Nederlandse literatuur, tqch kan het li,terair Guvre
van Door,lant, wat zijn invloed op de Nederlandse vroomheid betreft, geenszins vergeleken wor'den rrret de prestaties van de karruis
van Keulen. Deze stad had steeds veel Nederlanders, vooral afkomstig uit Brabant en Luik, on,der haar leden geteld. De lessen aan
de Keulse AIma Mater werden immers door talrijke str-rdentenuit
die streken gevoigd'). Onvermijde{ijk leerden de besten onder hen
spoedig den weg kennen naar de Keulse Sinte-Barbarakartuis.Het
iioht kon, in een Universiteitsstad }ijk l(eulen, niet onder de korenmaat verborgen blijven. ,De Keulse kartuis moest een geweldige aan-

lill

trekkingskracht uitoefenen op de edelmoedigste studenten, en onder
deze laatsten waren de Nederlanders hoegenaan-rd niet de mins,t
talrijke. Zo kan terecht de Sinte-Barbarakartuisonder de Nederlandse
stichtingen gerelcend worden. Het zal ons dan ook niet verwonderen
dat de wekroep van Dionysius hier weerldank vond.
') P. Doorl,ant geeft een ,l'evensbeschrijvin,g van
Dionysius in zijn Chronicon
Cartusiense... promulgatum studio F. Theodorí Petraei, Keulen, 1608, blz. 392-435.
') ln
1536 zond Christianus Ischyrius, tector te Maastricht, 'de eerste Latijnse
',t
omwerkin,g van Elcfterlyc in
licht. De titel luidde: Homulus Petrí Diesthernii,
Cornoedía ín ltrimis lepida et 1tia, in rern Chtistíani Àominis adpilrne facíens, Antoerpiae quondam
in publico cíoítaturn
Brabanticarurn
conoentu oulgariler acta
palrnarnque ad.ep,1q. ,H,ier vind.e,n w,e voor het eerst den na,am van den diclh,ter:
Petrus

va,n Diest.

Elcfterlgc

Vo'lgens Prof.

tegenorter

Eoergrnan

Dr J. Ven Mlenlo,
S. J., De príoriteít oon
gehandhaald,
An,bwerpen-Brussel-Gent-l-euve,n,

1948, blz. 99-100, wijst all,es er op,, dat Petrus van Diest,en
persoon zijn, zodat < de auteur va,n Elckerlyc
Ui,t den titel van het werl< v,an den
steeds een overtuigd
Elsergmon.
Eoergman.

verdediger

blijft

Petr'us Doorlant

Pieter Doo,rJant één
is g,eweest >.

geleer,den ,Professor blijkt

van

de prio,riteit

van

dat d,eze nog

Elcfterlgc

tegenover

Deze ,ste,llin'g werd onlangs ,hefti,g aangevallen door H. De VocHr,
Materíals tor the Studg ol the OId English
A ,cornparatiue studg -

Drama, Neu-r Series, XXih vol., Leuven, 1947.
t) Het aantal studente,n uit de Nederlanden
de stichting der Le,uvense Univer,siteit.

daalde n,ochtans gevoelig sinds

bijdrage tot den opbouw van een nieuwe ohristene gemeenschap dachten de Keulse ,Kartuizers niets beters te kunnen bieden
dan een literaire werkzaamheid, gericht op de heiliging der zielen
en al'dus op het herstel van de geschokte wereldorde. Daarom gingen
ze over tot de pub'licatie 'op grote schaal van de meeslerlerken van
de Nederlandse mystieke literatuur. Zo wer,den uitgegeven : De
Spieghel der VolcornenheiÍ van Hendrik Herp, O. F. M. (van 1496
't
tot 1504 in
Latijn vertaald door Pieter Bloemeveen onder den
titel Dírectorium aureum contemplatiooTum), De Eoangelische Peerle
(Dirk Loêr van Stratum bezorgde een eerste uitgave in 1535, een
tweede 1n 1536 en een derde vervolledigde uitgave in 1538, Die grote
Eoangelische Peerle), en eindelijk de werken van Ruusbroec in de
Latijnse vertaling van L. Surius (1552). Bovendien beijverde de Keulse
gemeenschap zich, onder de leiding van vicaris Dirl< Loër van Srratum (t 1556) en van pïioï Pieter Bloemeveen (t 1536), om ten l<oste
van buitengewone inspanningen, het volledig euvre van Dionysius
van Rijkel uit te geven. Ze za.gen daarin een middel om de aanvallen in te dammen van het Protestantisrne, dat gevaarlijk krvam
opzetten. Tegen de nieuwe dwaling waren echter de verouderde
theologische wapenen die Dionysius, zij het dan nog met zoveel
brio, hanteer,de, niet opgewassen. Een nieuwe strijdmethode moest
aangewend worden, die de Roermondse Kartuizer onmogelijk kon
voorzien hebben. De jonge Orde van de Jezuïeten, ontstaan uit den
drang van den tijdsnood, zou den beslissenden stoot geven tot het
contra-reformatorisch réveil ; aan haar zijde vond ze de aloude
Ka,rtuizerorde, bereid tot hulp in verweeï en aanval . Zo zien we te
Keulen den Kartuizerprior Gerard l(alkbrenner van Hamont hand
in hand samenwerken mer de eerste .fezuïeten in deze stad. Terecht
mogen we besluiten dat de Nederlandse Mystiek en de Moderne
Devotie langs de kartuis van Keulen het ontstaan gaven aan een
machtige beweging van Katholieke Hervorming'). Dit is de hoogste
giorietitel die aan de Nederlandse Kartuizers door de geschiedenis
.[<angeschon]<enwordenTijdens de XVtueeuw hadden meest alle kartuizen in onze streken
zeer veel te lijden onder de godsdienstoorlogen. In de Verenigde
') Dit besluit wo,ndt gerechtvaardigddoor
J. Gnr,vrn, Die Kiilner Kartarse

und díe Anjiinge
der ftatholíschen
Relorm
in Deu,tschland. Aus dem
Nachlasse des Verlassers mit seinem Lebensbilde
herausgegeben
oon Wilhelm
jer
Neuss '(J(atÀolisclres Leben
und Kamplen
im Zeitalter
Glaubenssltaltung.
Nr. 6), Miinster i. W.,

1935.

-14Provinciên werd hun bestaan onmogelijk gemaakt, terwijl ze in
de Zuidelijke Nederlanden een moeilijke herstelperiode kenden. Of
bij de Nederlandse Kariuizeïs, evenals bij de andere k,loosterorden,
op het einde van het Ancien Régime,een zel<ere verslapping merkbaar was, willen we in het midden laten'). Alleszins kon de pr,agrnatisch ingestel'deAulllltirung slechts bezwaarlijk het b,estaan dul,den
van een bij uitstek contemplatieve Orde als de Kartuizers. Zo werd
dan op 6 December l78l de opheffrng geboden van alle beschouwende kloosters u zonder nut r. Hierdoor werden alle nogbestaande kartuizen in de Zuidelijke Nederlanden getr,offen.

Te midden van de wereldi:;"*e
sebeurtenissen
en de
"*".,
vlakking van onzen tijd, groeit meeï ..r
de nood aan
dieping. Zo mag het opzet van on,ze Noorderbuïen werkelijk
Lei<en van den tijd genoemd worden, en l<omt de terugkeer
derKartuizers in de Lage ,Landen als de leniging in nood door

ververeen
van

God
gezonden. Moge volgend gebed, dat Zijne Eminentie Kar,dinaal de
Jo.tg goedl<eurde, dezen terugkeer spoedig tot een werkelijk feit
maken.
t Ons diep bewust, Heer, dat contemplatieve kloosters Kerk en
Maatschappij beter beschermen dan wapengeweld, vragen wij U
veien te roepen tot het beschouwend leven en ons Vaderland te
verrijken met een eigen Kartuize, opdat hier en eldels de Christenheid met talrijker geestelijke vestingen hecht en sterk moge staan

tegenover haar vijanden. En dit smeken wij af, door de voorbede
van de H. J'ozef, de patroon aller contemplatieve zielen, van de
stich.ter 'der orde, de H. Bruno, en van a,lle, voora,l onze vaderlandse Heiligen. Amen r t).

Conferentiae Theologicae')
1
De revelatione

Amoris

Dei apud

Oseam prophetam

l. Post secessum anno 932 patratum, regnum septentrionale
seu lsraël non sine difÊculta,tibus sese ordinavit, et fucruationibus
politicis multis obnoxium fuit t). Hominibus tam'en lpraestantibus
gubernabatur, et victoriae militares, foedera fausta et auctus divitiarum certe non defueï'unt'). Sed simul - ,et in hoc dabatur periculum istius felicis regni -,devenerunt ad infrdelitatem erga Yahveh,
Deum un,icum populi Israël : non servaverunt legem ,quae omnem
imaginem pr'ohibuer,at et introduxerunt c,ultum divinitatum alienigenarum, praeserti,m Baal. Exinde natae sunt a'liae abominationes,
injustitiae ,erga humiles et perversitas morum. Quapropter inde ab
initio Yahveh proph.etas suos misit qui ductr-lm ïegum damnaverunt
annuntiaveruntqpe crudeles castigationes, uti,terribilem exitu,m dynastiae regis Amri ab Elia praedictum et a Jehu perfectum t). Nova
autem dynastia a Jehu orta non fuit promissionibus fidelis et non
servavit integrum cu,ltum Yahveh : ,tunc appaïuerunt novi ,prophetae,
inter ,quos Amos et Oseas, qui proximum exci,dium regni vaticinati
3unt.
Oseas (id est t, Yahveh adjuvat r), filinrs Beeri, ministerium suum
sub Jero'boam II (784-744) inceperat ,et fere usque ad finem regni
Israê,I (722) 'a,àirnplevit. Magn,o cum vigore reassumpsit themata pro-

K. Sweruonu.
*) In hoc
')

E.n

bevo,egdheicl als L.

Verschueren,

O.

F. M.,

d,urft zich hi,erover niet

uitsp,reken. Dit blijkt uit zijn werk De bibliotheeft der Kartuizers Dan Roermonà
(Historísch TíjdschríÍt. Serie Studies. N,r. 6), Tilburg, 1941, blz. 8-9. Toch is het
weinig verheffend te,vern,emen dat de Kartuizers van Zelem bij Diest in l78l aan
Jozef d'en Tweede een verzoeks,chrift Èr,ebben aangeboden waarin ze verklaren:
<'dat alles wel beschouwà, Zijne Majesteit een verhevener werk zal doen door de
orde te hervo,r'men dan S. Bruno,gedaan h.eeft door ze te stichten > (o. c., blz. 9).
1) B. Du
MousrreR, O. Carth., Kartuizers, blz, 156.

,fasciculo

trad,untur

,Íes'ponsa ad

qua,estio,n,es quintae

ecciesiasticae anni 1948.
r) Vide inter alios L. Cnerralwnt{r, Le Rogaume
') Eff,ossiones ,recentes in situ veter,is Samariae
ostendunt,

et sic

notation,es

Jibror,u,rn Regum

ornamen;ta pretiosa

et aedi,ficia

Fourllles,

in'

Samarie,

nimis

SupplémenÍ

col. 383-395.
') Cfr I Reg. XVII-XXIL

ampla
du

et

d'lsraë\, Paris, 1945.
,civilisation'em sa.t ,probractam
diatribae

prophetarum

con,fi,rmant. rCfr L.

Díctionnaíre

Conf'erentiae

de

Ia

contra

HeNr.requlN, art.

BíbIe,

Paris,

1938,

