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D. DE KARTUIZERS
I . De bronnen

Hoewel C. Le Couteulx,O. Cart.' (f 1709) en I. Le Masson,
O. Cart..' (+ 1703) er in de tweedehelft der zeventiendeeeuw met
nadruk hebbenaanherinnerddat het Karthuizersstatuutvan de Benedictijnsekloosterobservantie
lang niet allesvoor eigenrekeningheeft
oveÍgenomen,toch behorenook de Kartuizers tot op zekerehoogte
tot de kloostertraditiedie, bii allerlei verscheidenheid,
op Sint Benedictus van Nursia teruggaat.
Vanwege hun gecentraliseerdbestuur is het bronnenprobleem
voor de Kartuizers,evenalsvoor de Cisterciënzers,veel minder complex dan voor de Benedictijnen.Zo hebbende normatievebronnen,
die niet in de eerste plaats voor de Nederlanden te boek werden
gesteld,toch ook voor de Nederlandse Kartuizers grote betekenis.
Dit ziin de statuten van de kloosterorde van Sint Bruno en de
'Wat
Chartae der Kapittels of de Kapittelakten.
de statutenbetreft,
komen voor ons vooral de redactie van 1582 en die van 168l in
aanrnerking.Dit statuut bestaat,in de Parijse uitgave van 1582,uit
drie delen. Het eerste heet Otdínatium contínens novae collectionís
statutorumejusdemOrdinis partem primam; het tweedeheet Noua
èollectiostatutorumordínis Caftusíensís,het derde Tertia pars novae
collectionís statutotum ordinis cartusíensis.Van het tweede deel
volgde er in 1681,met de vermeldingEditio secunda,eenbijgewerkte
tekst, die in 1688opnieuwop sommigepuntenzou worden gewijzigd.
Volgens H. Elie'vinden dezeherhaaldewijzigingen een verklaring
in het verzet van een aantal zeer behoudsgezindemonniken, maar
wij hechtenniet al te veel belangaan de motievenwelke hil hiervoor

1 Annales Otdinis CarÍÍsrersi& t. I, Mootreull, 1887,
9. 36-39 ; t. VI, Mooheuil, 1890,
p.59-60.
2 Annales Ordinís Ca.tusiensis,t. I, La Correrie,
1687, p.33; - tweede urrgave me! Daam
.Disciplína Odinís Carfusiênsis tribus tíbrís disfríbuta, Moatreuil, 1894, p. 55.
3 Les éd,itíons des ,S/aÍufs de lQdre
des Chartreut, Lausanoe, 1943, p. 125,13g,
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inloept. Verder sluiten hier nog Fransebewerkingenbij aan van de
hand van I. [.e Masson, zoals het voor de conversenvervaardigde
Troisième pattíe du nouoeau tecueil des statuÍs de l'otdrc des
chattteu*'en het voor de zusters bedoelde S&Íurs des montales
chartreusestitez des statuts de I'ordre, et de quetques ordonnances
des chapitresgénéraux".Hierbil mogenwi j het Dircctobedes Frères
laïques,dat sinds de uitgave van 1681op het statuut volgt, evenmin
verwaarlozen.
Groot belang hebben verder ook de nog steeds onuitgegeven
Kapittelakten, waarin geregeld, overeenkomstigde eisen van het
ogenblik, ter aanvulling van het Kartuizersstatuutnieuwe decÍeten
werden opgenomen.Wat deze inhouden kunnen wij thans nagaan
in een enkele jaren geledendoor de Kartuizers voor privé gebruik
vervaardigde decretenverzameling,die den naam draagt Ex chadis
capítulorumgeneralíumab ínítia usquead annum /951, Dan hebben
wii nog de verhalendebronnen,de kloosterkroniekenen de Obituaría
die niet altiid duideliik uit elkaar zijn te houden,en de Vitae van
bijzondere kloosterlingen,De Obítuaria verstrekkenons overigens
niet alleen het doodsberichtvan de kloosterlingen,maar de overIeden weldoenersworden er meestal eveneensvermeld. Van de
Kartuizers van Scheut bi; Brussel en van de Kartuizerinnen van
Brugge bezitten wij voortreffelijke kronieken, van de Kartuize te
Luik belangrijke Obituaria. Dit alles moet evenwel worden aangevuld met de inÍormatieuit de viÍae, die weliswaarvooral tot stichting
van de tijdgenotenwerden geschreven.
Tenslotte mogm wii van de geestelijkewerkjes van onze Kartuizers in de Na-Trentse periode geen al te grote verwachtingen
hebben,daar dezevaak niets anderszijn dan vertalingenvan oudere
werken.

1 La Correrte, l6E3 ; tweedcuitgave, 1703.
, La CoÊerie, 1690.
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2. De urootnheíd ín de Nedetlandse kloosters,
Van de 26 Kafiuizetkloosters welke Arnold Raissius (t 1644)
in 1632 in zijn Otígínes cartusíatumBelgii' opnam,bestondener
ten tijde van Raissiusnauwelijks nog achttien. De overige, d.w.z,
de kloostersin de noordelilk gelegenprovincies,waren immersnog
vóór _heteind der zestiendeeeuw alle door de Geuzen verwoest,
Hoewel het weerzinwekkendebloedbad,waarbil in l5T2 te Roer.
mond twaalf Kartuizers om het leven kwamen', de anderekloosters
bespaard bleef, toch kunnen wij bijgevolg het' kloosterlevender
Kartuizers waarnaar de Vromen in de Nederlanden sinds twee
eeuwen met bewondering opzagen", alleen nog in de zuidelijker
gelegenprovincies gadeslaan.
Blilkens het anoniemeEpítome Cartusianísmi,dat Raissiussamen
met zijla Odgines cartusíarumBelgii' heeÍt uitgegeven,beschouwden
de Kartuizers in de Nederlanden de afzondering en het stilzwijgen
naar het voorbeeldvan de Woestijnvaders bij den aanvangvan de
zeventiendeeeuwnog steedsals de spil van hun kloosterleven.Pieter
Daems (f 1653) uit het klooster te Lier bleef dan ook, met ziin
Encomiastícumsolitudinis ca husianae"ter verheerlijking van het
Ieven in afzondering,trouw aan de hechtsteKartuizertraditie en de
prior van het GentsekloosterÀrnold Havens (t 1609-161
I ) ging
volkomenin denzelfdengeestte werk toen hij, korten tijd vóór zijn
dood, met de redactiebegon van een traktaat, getiteld De solitatiae
uítaeprestantia simulac utilítate'. De Kartuizersascese
werd bijgevolg door dit leven in afzondering beheersten wanneer soms een
Kartuizer, zoalsGerardus Eligii (t 16411uit de BrusselseKartuize,
voor eigen gebruik aan het kloosterstatuutnog nieuwe verstervingsr Dowaai, 1632.
2 Zle Artold
Haveos,
Hi$orica telatio XII maígrum catíusíanorumguí Rute.
mund.ae...
anno1572agonemsÍttm t@lícítet coínpleverurÉ,
Ge[t, 1608;- ea G. Hesse,
O . F. M . , De madelaten uan RoermonÁ,ín Lí,nbu.g's iaatbek, t. XVII, l9l I, p. 170.209,
264-290.
a Zie oaze G*chíedenis van de uíoofiheíd.ií d. Ne.ledanden,t. lU, p. 210.
.F.Z2r.
5 Àotwerpeo, 1623.
6 Zle vetderoozep. ll9.
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middelen ging toevoegen', dan werd in ernst de vraag gesteld of
de naar eigen goedvinden ondernomenboetplegingenwel konden
worden goedgekeurd', '
Dit leven in afzondering moest nu, in de eerste plaats, aan het
inwendig gebed,steunendop de overweging, ten goedekomen.Bij
de Kartuizers, die toch den helen dag in overweging doorbrengen,
moestechter geenbepaald uur van den dag voor meditatie worden
voorbehouden,maar het Kapittel eist in 1610 dat, overeenkomstig
de richtlilnen van het concilie van Trente, in de Kartuizen met
minstens15 kloosterlingen (religiosi conventuales
) eensin de week
een uur lang Bilbelles zal worden gegeven".Bij de zustersechteren
de lekebroederswerd er vanwege het Íeit dat zij minder in aÍzondering leven, een bepaald uur van den dag voor de overweging
voorbehoudent,
Hoewel wij het in 1598te Lyon in druk verschenenLibeltusexercítioíuffi spititualium telo behoevevan de Kartuizers" tot onze spijt
niet kondeninzien,menenwij dat de belangstellingvan de Kartuizers
bij de meditatie bil voorkeur naar hoopvol stemmendethema's uitging, In zijn handleiding voor de, welisrvaar niet voorgeschreven,
jaarlijkse tiendaagsegeestelijkeoefeningen der zusters, genaamd
Dbection et sujetsde méditation pout les retraites,à I'usage des
relígieuses chartreusesu,handelt de Prior Generaal Innocent Le
Masson (t 1703) immersover de liefde, Gods beweegredendie ook
steedsonze beweegredenmoet zijn, over het gebedslevennaar het
voorbeeldvan Maria, over het leven in afzonderinq en de onthech1 !;ie De Vita et moribus V. P, D. Geradi Eligii p.olessí
,i"u"ií" Curt*í*
Btuxellensis
cÍtm elogiís guo.amdampattum ab ipso concinnafis,in het Ms."tBrussel, KooinHijke Bibliotheek,
4051-68,f. 186v.-188r.
2 Zi. An liceat vigiliís, poenitentiis etc. uítan ipsam abbrcviare, ií het À,,Ís.Brussel, Koainkljke Bibliotheek, 4051-68,Í- 197v.
3 Zie Petrus
de Wal,
Collectaneum,in het Ms. Brussel, Korinkliike Bibliotheek, 7047,
Í. I 15r.-v.
a Zie het Statuut der Kartuizeriíleo, c. 12 ; in het Ms. Brussel,RijksarchieÍ, Kerkeliik ÀrchieÍ,
(Kloosters ea Begijnhoveo, Commanderijeo) 11, 596, en Direcloire des fêres laigue+ c. VIU,
eo c. XII, La Correrie, 1703, p, 152 ea 9. 163.
5 Zie Petrus
de Wal,
Col(ec:tanetm,io het Ms. Brussel, Kontokldke Bibliotheek,
7O47,Í. 51r.
6 La Correrie,169l.
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ting, over den dieperenzin der kloostergeloften,over de Christusbelevingin aansluitingmet Christus' kinderjaren, met Ziin verdere
jeugd en met Ziií riipen leeftiid, over het meelevenmet de zielen
in het vagevuur.
Volgens Arnold Havens' moet het inwendig leven met Christus
voor een Kartuizer steedsde hoofdzaak ziin en dit blijkt ook het
standpuntte zijn geweestvan Bruno d'Outelair' (t 1640), die aan
een kloosterling bii ziin inkleding voorhield dar hij, zoals Christus
naakt het Kruis omhelsde,in geestvan onthechtingen naar Christus'
voorbeeldals het ware naakt ziln kloosterlevenmoest beginnen.
De aldus begrepenmeditatie leidde meermalentot een gÍote vertrouwelijkheid met Christus. Zo verborg een zuster uit Gosnay bij
Bethunehaar teleurstellingniet voor fezus, vanwegehet feit dat zij
nooit voor familiebezoeknaar de spreekkamerwerd geroepen,Dit
bleef zij betreurentot zij eensin de spreekkamervoor den Heiland
dacht te staan, die haar voorhield dat Hii voor haar meer moest
betekenendan tien bloedverwanten'.Voor Ànna GriÍÍon (t 164l )
uit Gosnay, die de kruiswonden mocht ontvangen, was de overweging van Christus' Lijden de school waarin zij de belediging
leerde aanvaarden".
Ook Christus' verlatenheidin den Hof der Oliiven was eenvoorwerp van overweging.Tijdens haar meditatie schonk zuster Maria
Le Vasseur (+ 1624), die 67 jaat in het kloosterheeft doorgebracht,
hieraan veel aandacht" en te midden der duisternis van den geest
en der verdvrazingvan het hart die hen vaak krvelde,moetenÀnna
Grif fon en Gerardus Eligii (f 1641) uit de Brusselse Kartuize
vaak hebben opgezien naar den groten Eenzame uit den HoÍ

I Zi. Dè vita et '''.oribus uenerabílís Patds Arnoldí Havodíi catlusiensís, itr het Ms. Brussel,
Koaiaklijke Bibliotheele 4051-68, Í. 223r.-v.
2 Exhttáío
habita a Rdo. adflodufi pat.e D, Brunone D'Ottelair, Fíore cat'twie BaseL
leisís in veslítíone domní loarmís Euangelístae Schotte pedesttis nílitíae, ductorís, 1632.
ií het Ms. Blussel, Kooiaklijke Bibliotheeh 4051-68, Í. 13r.
3 Zie de Míftc'ula sanctimoniakum carfusreairs domus Moatís S. Matiae apud Bethuníum i
ir het Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 4051.68, Í. 174v.
aZie L. Le Vasseur,
Ephemerid.es
Otdinís Cattusíensís,
t. I, MontÍeuil, 1890,p.70-74,
s Zie L. Le Vasseur,
EphemetídesOrd.inisCartusíensl,s,
t. I, p. 366.
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der Olilven die door de apostelen in den steek werd gelatenn.
Bovendienlaten de werkjes welke een Winold Coster (t 1674)
en een Cornelius Grassius (+ 1642) aan het Misof Íer wijdden',
ook vermoedendat aan onze Kartuizers geenszinshet belang is
ontgaan, dat aan de Eucharistie moet worden toegekend. Van
Rudolf van Oudewater (t 1559) uit de Kartuize Nieuwlicht bil
Utrecht wordt trouwens verhaald dat hij vaak bij het celebreren
van de Mis verschillendeuÍen in extase doorbracht". Voor ons is
het echter vooral van betekenis dat het Kartuizersstatuut,in een
tijd waarin men meer dan één keer per week communicerenonge'
wenst achtte, de kloosterlingenten zeerstetot de wekeliikse communie aanspoorde' en tevensop de geestelijkecommuniein vurig
verlangen en vereniging met Christus aandrong".
Voorts schonkenonze Kartuizers ook aandacht aan den Naam
van Christus en gingen reeds in 1554h de Kartuize van Scheutbij
Brussel over tot de stichting van een Mis ter ere van den Zoeten
u.
Naam, die dan ook op vaste dagen zou worden gecelebreerd
Heel wat kariger is het gesteld met onze informatie betreffende
de Mariadevotie der NederlandseKartuizers,die nochtans,blijkens
het Epítome Cartusíanismi', geenszinsde dankbaarheid vergaten
welke zij aan de Moeder Gods verschuldigdwaren. In dit verband
staat het overigens vast dat onze Kartuizers op gebaandewegen
bleven en hun aandacht schilnt vooral naar het Rozenkransgebed
en naar de Zeven Smarten van Maria te ziin uitgegaan. In ieder
geval bezitten wij een Kartuizerwerkje over het Rozenkransgea Zle De uita et mo.ibus V, P. D, Getatdt El'r'li, ín het Ms. Brusse!, IGtridkliike Bibliotheelq
{051-68, Í. l90v.
2 Zie vetd,* ooze g. ll9.
! Zic Petrus
de Wal,
CollectaíP.um,iÁ het !v15. Brussel, KoniDkliike Bibliotheek,
701446. l. 89r.
. Zie de Noua collectio statuío. n otdínis cartusletu&, Parlis, 1582, parte lI, c. VII, Í. 36r.-v,;
.._ zie ook IÁoocetrt
Le Massou.
O. Cart.,
SÉaÍíÍsdês moníaleschartcetses
títez
.18 siatuts de fordre, et de guelques Ordontances dec Chapitrcs Genznux. La Correrie 1690,
deel I, c. VII, 9. 172-173s Zle het Diíecioift chs lrèrcs laiq*,
p, 114.
oZie
Petrus
de Wal,
Collectanèu'í, i! het Ms. Brussel, Koataklijke Btbliotheeh
7014,16. L 79r.
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bed' en bij |an Baptist de Vaddere" (+ 1691) vernemenwij nog
dat fan van BlittelsÁ'yck (f 166l ) in het Nederlands verzen heeft
geschrevenover Maria's Zeven Smarten.Verder weten wii dat de
vicaris van het Brugse klooster Sint-Anna-ter-Woestijn, Hendrik
Cool (f 157E1,in 1567 aande zusterste Brugge heeft voorgehouden
dat zij, als dochters van de beschermheiligevan dit huis, a1s het
ware geestelijkemoedersmoesten zijn van Christus",
Goed begrepenvoeren de Christus- en de Mariadevotie meestal
tot een innige godsvrucht voor de Drieëenheid. In de Brusselse
Kartuize vroeg Gerardus Eligii nu met nadluk aan de monnikenom
bij de doxologie, de hulde aan de Drieëenheidop het einde van de
psalmenen de hymnen, steedsbehoorlijk te buigen". Zelfs kwam
Zuster SuzannaMaupin (t 1630) te Gosnay, in haar godsvrucht
', die er misschien,
tot de Drieëenheid, tot allerlei bespiegelingen
eenhalveeeuwlater, den Prior GeneraalInnocentLe Massonumede
toe hebben gebracht voor het risico te waarschuwen dat aan de
metafysiekverbondenis.
Te midden der grijze eentonigheidvan het kloosterlevenvonden
de Kartuizers ook steun in de heiligenverering.Vooreerst werd het
feest van Sint Jozef in 1567 tot een plechtig feest verheven met
kaarsenbil het koorgebed,eeneer die tot bestrijding van de ketterse
agitatie twee jaar later ook aan de heilige Anna te beurt viel'.
Voorts bracht de godsvruchtvoor Sint Ànna ook tot meer belangstelling voor Sint ]oachim, die in 1592 eveneetsin den Kartuizer1 Wii bedo€letr B. N., O. Catt.,
Het roosentraruÉen uan deuotieuan d'Ald..h- Maègd.
Maria, met de HH. Mgsteden van het leoen ende passie Ons Heeren, Àntwerpeo, z. ,., 1640.
2 Hístoria monaste.íi Nosbae Domínre de Gcatia ordinis carfirsr?nsrt olln eire et dein
ittra muros utbís Brrellensís, io het Ms. Brussel, Koditrklijke Bibliotheek, ll.616, Í. 238v.
6 Zie St. d'Ydewalle,
De Karíuíze Sint-Anfts-ter-Woestiine te SítÉ-Àt1driesè4 te
Bngge, 1i50-1792, Brussel-Brugge,z.l. 9. 155,
. Zle De víta et 'Í.odbus V. P"D. G*ardi Eligii píolessi et viÉaríi CaÍt;Lsíae Btuxellensis cum
elogiís quo.umdam pattÍtm ab ípso concinnsÍr's,in het Ms, Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
4051{,8, Í. 192v.
s Zie L. Le V as6 e ur, EphemetídesOrdinis CaÍusteasit t, 11, p.477,
6 Dítectiott Ét dtiets de méditdiotr pou. les ret.aítes, è I'usage des r.ligieuses chay''íeuses,
p, 13-14.
1Zíe Petlts
de Wal,
CollesÍaneum,in het Mg Brussel, Koninkliike Bibliotheek, 70{4-46.
Í. ll2r. en 119v.
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kalenderwerd opgenomen',De grote devotietot Sint Jan den Doper,
hun beschermheiligeen oudere broeder in het aÍgezonderd leven,
is echter voor de Kartuizers het meestkenmerkend'.
Bil de heiligenvereringhadden onze Kartuizers ook den zin voor
het wonderbareniet priisgegeven.Zo leefde te Gosnay de herinnering aan het vrome afstervenvan de priorin Margareta van Alluine
in 1527 later nog voort, Bij het sterven van deze priorin, die de
heilige Ursula een grote verering toedroeg,meendemen een hemelse
muziek vraar te nemen, die volgens de zusters alleen de symfonie
kon zijn van de I 1000maagdendie de stervendete gemoetkwamenI.
Bekend is dat Àrnold Havens, een tijd lang prior te Gent, zwaar
teleurgesteldwas vanwegehet feit dat CaesariusBaronius (t 1607)
de ,,damnatioparisiensis" in zijn Annales ecclesíastíci"niet voor
ernstig had opgenomen'.De meesteKartuizersgelooÍdenimmers
nog aan het verhaal van den Parijsen magister,die zich driemaalop
de lilkbaar oprichtte om te verklaren dat hij geoordeeld,gevonnist
en tenslotteverdoemdwas. In denzelfdengeesthechttende Kartuizers te Brusselook veel belang aan relikwieën, zoals een stukje van
den steen'waaropMaria zat toen zij lezus voedde,een stukje van de
herberg van Emmaiis,van den grond vanwaar Christus ten hemel
klom, van de spons waarmeeChristus aan het Kruis werd gelaafd
en een stuk van den staf van Aaronu.
Zo is het duidehlk dat onze Kartuizers nog heel wat van de
middeleeuwsevroomheidwisten te handhaven.Hieruit volgt intussen
nog niet dat zij voor jongere invloedenniet vatbaar bleken te zijn.
De ,,conÍraternitas" of ruil van verdienstenwelke Pieter MarneÍ
l Zie Petrus
de Wal,
Collectareum,io het Ms. Brussel,Koitnkliike Bibliotheek,
7M7, Í. 9.
2Zie Petrus
de Wal,
Collecianeum,in h.t Ms. Brussel,Konioklijke Bibliotheek,
7047, Í. 13t.
a Zie de Mícacula sanctímonialíum cartusíènsís domus Montfu S, Matíae apud Bethunium, ít
het Ms, Brussel, Kooinklljke Bibliotheek, 4051.68, Í. 175v,
I T. XVII, ed. À. Theiner,
Brussel,1869,9. 543-544.
5Zie H. Peeter
Mallants,
Het leuen, deughden,mirakelen etde gíatien uanden
heglighen pakiatch Bruno, ÀtrtweÍpen, 1673, p. 83-84.
6 Zie Jao. Baptist
de Vaddere,
Hiscoria monaÊteríirasÍtae Domínae de Gtatía
<trdínís cartusíensis, olím eítra et dein ínÍta nuros wbis Btuxellensis, in het Ms. Brussel,
Koninkliike Bibliorheek, 11.616,Í. 183r. eí | 19&.-197Í.
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van Leiden (+ 15451 in 1541 uit naam van de KartuizeÍs met de
|ezuïeten en Sint Ignatius van Loyola uit naam van de Sociêteit
van ]ezusmet de Kartuizers' aÍsloten,wijst immersop het tegendeel.
Verder zal Sint lgnatius, als de eerstedruk van zijn Exercitia van
de pers komt, een exemplaaraan den Kartuizerprior te Keulen, aan
Gerard Kalckbrenner van Hamont (+ 1566) toesturen' en na het
overlijden van Sint Ignatius zal foannes Polanco (t 1577) de
Kartuizers te Keulen hiervan onverwijld op de hoogte stellen".
Bij vriendschapsbetuigingen
is het overigensniet gebleven.Tot
een duidelijke beihvloeding kwam het ook toen |acobus Laynez
(f1565) in 1562 tijdens zijn reis naar Trente voor de Keulse
Kartuizerseen preekhield', toen de zalige Petrus Faber (t 1546)
in 1513 voor hen de Exercitta spitítualía van Sint Ignatius ging
prediken", en toen Innocent f.e Massonu later de geschriften van
Alphonsus Rodn-guez,S. f., hoewel met een ernstig voorbehoud
voor het gebruik van de verbeelding bij de meditatie, ging aanbevelen.
Intussen worstelden onze Kartuizers ook met allerlei moeilijkheden.De Kapitteldecretenuit de jarer 1579, 1592en 1595beheÍÍende de voortvluchtigemonniken' en het hervormingsverzoekin de
jarcn 1572 en 1586 respectieveliikaan de Kartuizerskloosterste

7 Zie voor deze bescheideo de Monumenta lgflaííara, Series prima, EpisÍolae et insttuctiones,
t. I, Madrid, 1903, p. 526.528, en t. XII, Madrid, 1911, p. 483-{84.
2 Zíe de Moratmeita lgnatíana, Sefies prima, Epistolae et iÉttuctíones, t. lI, Madrid, 1904,
p.368-369.
a Zie de Mo,numenta lgnatíana, Series guaÍta, Scrapta de sancto lgnatio de Logola, t. 1I,
Madrid, 1918,p, 26-29.
''Zie
Pe.trus de Wal,
Coll*íaneum, ií het Ms. Brussel, Koniuklijte Bibliotheek,
704446. Í. lOOt.
5 Zíe de Monumenta lgnaíiana, Series secudda, E ercirta spiÍitualía sancti lgnatii de Logola,
M a d r i d , 1 9 1 9 ,p . 5 6 7 - 5 6 8 ; - z i e o o k P . K e t t e í m e y e . ,
S . 1 . , A u l z e i c h n u n g edne s
Kóket Kartausetpríors Kalckbrcnner frbet den sel. P. Faber, id ÁllSL, t. VIII, 1939, p, E6.lO2 ;
- en Ji G.even,
Díe Kól.le. Katlause u1d. die Antànge der ka(holíschen Rebrm in
De schland,Miinste. i, W., 1935, p. 97,
À Dbectioí et suiets de mêdítation pou. les rctraítes à I'usage des telígíetses chadteuses,
La Correrie, 169l,9. 15-16; en Auís spí.ííuels,Dooroik, 191l,p.83-85.
?,Zie Petrus
de Wal;
Collectateum, in hêt Ms. Brussel, KoíioklijLê Bibtiotheek,
7044-46,Í. 147v. ;7047, Í. l0 en Í. 36r.
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Brugge, te Gent en te Vught in Noord-Brabant gericht', wiizen op
tekorten in de religieuze atmosÍeer.De fansenistischgeoriënteerde
monniken die in 1725 in de buurt van Utrecht een pseudo-kartuize
gingen oprichten, mogen wij echter niet in deze beschouwingbetrekken. Dit vraren immers Franse Kartuizers'.
j. De geestelijkelíteratuur
'Wie

de bibliotheekkatalogenvan de Nederlandse Kartuizerskloostersuit de Na-Trentse periode ter hand neemt, komt tot het
besluit dat het onze Kartuizers ook in die bewogen jaren niet bepaald aan litteraire belangstellingheeft ontbroken. In den biblioteekkataloogder Kartuize,,Domus SanctaeSophiae Constantinopolitanae" achtereenvolgenste Vught, te Boxtel, te Esch, te
's-Hertogenbosch
St.-Michielsgestel,te
en eentweedemaal te Boxtel
in Noord-Brabant" gevestigd, vinden wij 24 titels van gedrukte
werken die na de verwoesting van het klooster te Vught ií 1577
en vóór de voltooiing van den catalogusin 1624 ziin uitgegeven.
In den inventaris van de kloosterbibliotheekbil de inbeslagneming
van de BrusselseKartuize in 1783'komen er, na alle plunderingen,
nog 46 titels voo! van voorhandenwerken. ZelÍs kwamen er bil
de Kartuizers meermalenketterseboekenvoor, welke het Kapittel
van 1576 echte! uit de kloosterbibliothekenen uit de cellen der
monnikenwil zien verwijderen".
Hoewel de bibliografenijver van den NederlandsenKartuizer uit
KeulenTheodoorPetreius(t 1640) ons van zijn in 1609te Keulen
l Zie PetÍus
de Wal,
Collectaneurt, in het Ms. Brussel, Koainklijke Bibliotheek,
704446, Í. l26t- en l. 171.
2 Zie La Gnnde Chaíreuse gat un chatt.etut, Lyoo, 1896, p. 162-161 ;-F.
À. Le"
Íebure,
La chatlceuse de Noke-Dame-des-Ptés à Neuvílle sotlt Mont.euil-suí-rner, Pariis,
1881,e. 17l-174.
3 Ed. L. Verschuerer,
O. F. M., De biblíotheek-cataloog
det KattuizeS. Sophía

te vught, it HT,, r. xv, 1936,p. 9-58.
. h het Ms. Brussel, RljksarcbieÍ, Kas vaa leligie, Do 71, Lijst van hatrdsórtftetr utt het
gescborste klooster der Kartuizers te Bru.ssel.
3Zie Petrus
de Wal,
Collec:laaeum,in het Ms. Bru-rsel, I6niuklljke Bibltothcek,
704446, t. l39t-
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verschenen Bibliotheca cattusíana wellicht meer laat verwachten,
toch zijn de geestelijkeauteurs onder onze Kartuizers in de NaTrentse periode niet bepaald talrijk. Van PetÍeius zelÍ, die nochtans bii Paquot'met een lijst prijkt van 25 publikates, bezitten wii
overigensop religieus gebied geen enkel oorspronkelilk werk.
Zoals te begrijpen valt, lieten onze Kartuizerauteurszich soms
leiden door het meest kenmerkende van hun kloosterleven. Zo
schreef Petrus Daems (f 1653) uit het klooster te Lier een Encomíastícumsolitudíniscarthusíanae",terwijl Arnold Havens (t 1609161I ) korten tijd vóór zijn dood nog met de redaitie begon van een
werkje getiteld De solitadaevitae prestantia símul ac utilitaftí. ln
denzelfdengeest schreefLudovicus Bourlart (+ 16191 uit de Kartuize te Herne in Henegouweneen Schemade uanítatemundi et de
brcvitate oitae hominis'.
Anderen handeldenbii voorkeur over de meditatie of over het
MisoÍfer. Zo schonkRenatusHensaeus(+ 1609) ons een leidraad
voor de meditatie, Facilís et símplexad medítandumuia", Àntonius
Dulcken (+ 16241uit het klooster te Ittingen bij het meer van Konstanz een tot nog toe onuitgegevenoverwegingstekst,lesu Christí
Domíní nostriduodecímvirtutes ín totidemmedítatíonesdisttíbutaeu,
Zo ook behandeldenWinold Coster (f 1674) en Cornelius Grassius (f 1642) de theologievan het Misoffer, de eerstein zijn Trac'
tatus euchatistícus,hoc est de Euchafistiae sacramentoet sacrifício
libti duo', de trveedein zijn Co* tractaet aenga,endehet hoogw.
Sacdficíeder H, Misse".
Wat de Mariadevotie betreÍt, vermeldenwij het werk van een
tot nog toe niet geïdentificeerdenKartuizer over het Rozenkransa Mémoi.es pout servit à I'histcirc lítlé.ake des dír-sepí ptovinces des Pags.Bas, t. II, Leuveo,

1763,p, 220-229.
2 Àatwerpeo, 1623.
3 Zie De oíta et no.íbus ven, P. Àtnoldí Haoerdíi Caóusíensis, in het Ms. Brussel,, Koulakiijke Bibliotheek, 405148, Í, 224r.
a Bergeo, 1628.
5 Keuleo, 1610.
6 IÁ het Ms. Valsaiate (Z$'itsedaad), T. I. 3,
? Keuleo 1646.
t Keuleo, 1603.
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gebeden twee werkjes van |an van Blitterswyck. Het werk van den
anoniemen Kartuizer heet Het roosenkranskenuan deuotie uan
d'alderh. Maegd Mada, met de HH. Mgstedën uan het leuenende
passíeOns Heeren'. De twee hier bedoeldewerkjes van fan van
Blitterswyck (f I 661) uit de BrusselseKartuize zijn Deuote ghebeden uoot den gheestelgckenommeganck,tot aIIe Líeve Vrouwe
beelden,tustendebinnen de stadt Btussel', en de vermoedeliikverloren Versus vetnaculi de doloribas septemB. Marie virginis".
Ook de betekenisvan de preken en van de Vitae mogenwij niet
onderschatten.Zo vinden rvii in de ,,Archives de I'Etat" te Luik
eenbundelvan 103 preken,50 in het Latijn gestelde,48Franseen
5 Nederlandse preken uit de Luikse Kartuize, die op de periode
1680-1797teruggaan. Deze homilieên op den evangelietekstvan
de zondagenen van enkelefeestdagenvan het kerkelijke jaar zoeken
meer door hun groten eenvoudte overtuigendan door ver gezochte
vergelijkingen. Een zeer persoonlijkenkiik moetenwij er ook niet
zoekenen de mystiekebespiegelingblijft er geheelachterwege.Dit
is ook het geval met een preek van Bruno d'Outelair (+ 1640) ,
prior van de BrusselseKartuize, uit het jaar 1632, die bil de inkleding van een monnik werd gehouden.
De NederlandseKartuizershebbenzich ook op hagiografisch
gebiedniet onbetuigdgelaten.Arnold Havens,die enigentijd prior
was bij de Kartuizers te Gent, schonkons zijn Histotica rcIatioXII
martgrum cartusianotum,qui puremundae...anno 1572 agonem
suum f oelícíter compleverunfa. Voorts schonk Pieter Mallants
\t 1676) uit het Kartuizerskloosterte Brugge ons twee biograÍieën:
Het leuen,deughden,mítakelenendegratiën uan den H. Patriarch
Bruno" en Het.leuenendedeughdenuandengodt-salighenDíongsius

1 Àntwerpen, z. j, (16401,
2 Brussel, z.
J.
oZie I. B. de Vaddere,
Historia monasíe.iíNostrae Domitae de GraÍía Ordinis
Ca'Jusíensis, olím èrtft e.t deín íntra muros utbís Bruxellercis, in het Ms. Koniaklijke Biblio.
tiee( 11.616,f. 238v.
a Geot, 1608.
5 Àntwerpen, 1673.
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van ftyckel, cattuíser', Gerardus Eligti (t 1641) schreeÍ een Víta
et mattgríum D, ludoci a Schonhouía',
Wii bezitten echter ook Vitae die zonder auteursnaamwerden
verspreid,o.a.eenwerkje getiteld De uita et moribusoen.P. Arnoldi
H auentíi Cattusiensísen een geschrift De vita et motíbus V, P, D,
Gerardi Eligií professi et vicarií Cartusiae Bruxellensís arn elogíis
quorumdampattrnt ab ipsomncinnatis. Slechtsenkelefeiten uit het
kloosterlevenvan de zusterste Gosnay verhalen ons daarentegen
de Miracula sanctímonialíumcattusiensisdomusMontis S. Matíae
apud Bethuniwt. Al deze vrerken zoeken in de eerste plaats te
stichten,wat niet aan hun gelooÍwaardigheidten goede komt,
Tot dit stichtendegenre behoren de kloosterkroniekenniet alle
in dezelfdemate,Zo heeft Petrus de Wal (f 1648) uit de Kartuize
te Brusselbij het vervaardigenvan ziin grootsopgezeten informatiefijk Collectaneutnte tm gestanlm et euentuumcartusiaeBruxellensís cum alíis extetnis tum patríae tum Otdínis zijn kloosterorde
niet bepaald gevleid. Geschiedschrijverszullen het echter op prijs
stellendat hij zijn inÍormatieniet tot zijn eigenkloosterheeft beperkt.
De NederlandseKartuizers hebbenzich gedurendedezeperiode,
op litterair gebied,het meestverdienstelijk gemaaktdoor hun vertaalwerk. Zo schonkenons |an Sweerts (+ 16171een Nederlandse
vertaling van den Dominikaan Ludovicus van Granada (t 1588),
onder den naam Den spiegel des menschen/euen', Ghisbert Bauhuysen (f 1635) een Nederlandsevertaling van den fezui?t Lucas
Pinelli (+ 1607), onder den naam Den costelgckenspíeghel det
relígíeuseuolmaeckthegdt" en Pieter Mallants een Nederlandsevertaling van Benedictus van HaeÍten, getiteld De hegrbaenedes
ctugso.

De belangrijkste vertalers onder onze Kartuizers ziin Pieter
Mallants en Jaa van Blitterswyck. Naast het reeds vermeldewerk
van Van Hae{ten schonk Mallants ons nog een vertaling van den
. uetlt-

to/).

2 Brussel,1624.
3 Luik 1602.
' Àntwerpeo,1605.
s Brugge,!667,
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Jezuïet Horatius Torsellini (+ 1599), De hístotíe ende mirakelen
van O. L. Vtouwe uan Loretten', en een Nederlandsevertaling van
den Dominikaan Pieter Dierkens (+ 1675), 'Kotte uerhandelíngh
uan de vetbintenissedes reghelsende constit,utíenlnde H. Religíe",
|an van Blitterswyck schonk ons minstensacht vertalingen, waarvan wij hier slechtsDe seuen woorden uan Christo aen het cruys
gesproleen'door Sint RobertusBellarminus,S. I. (t 1621)', en Van
des weretdts ijdelheden te uersmaden^ door den Franciskaan
Didacus Stella (f 1578) vermelden.
Deze vertalingenvan werken van niet-Kartuizers staan ons evenwel niet toe te besluiten dat er voor de oudere Kartuizerliteratuur
geenbelangstellingmeerwas. Door toedoenvan Petreiusverschenen
imrnersde werken van Sint Bruno, de S. Brunonis Catthusianotutn
patriarchae opeta omnia van 1610 tot 1640 te Keulen driemaal in
druk, In dit verband vermeldenwij hier ook de Nederlandsevertaling van de Meditationes van Guigo | \+ 1137), die Pieter Mallants vervaardigde en uitgaÍ onder den naam Goduruchtige ende
gulde bedenkínghen",en de Alloquia Chtisti ad animam ftdelem
van Johannesfustus Lanspergius(f 1539) die van 1555tot 1708
minstens vijf maal in Nederlandse vertaling in omloop kwamen,
Tenslotte mogen hier ook de vele herdrukken van afzonderlijke of
van de volledige werken van Dionysius van Rilkel (| 1471) dre
sinds 1550in de Nederlandenen te Keulen het licht zagen,- reeds
een vijftigtal, - niet onvermeldblijven ".
Tot nog toe ontmoettenwij onder de hier vermeldeauteurs geen
kloosterzusters.Ook een enkele zuster greep echter ''fleleensnaar
de pen. Zo schreef.ZusiterSuzannaMaupin (t I 630) uit het klooster
te Gosnaybij Bethuneeenverhandeling,Traité de Ia SainteTilníté,
welke zij aan den Prior Generaalder KartuizersBruno d'AfÍringues
(+ 1632) opdroeg. Deze achtte het echter niet raadzaamhet werk
1
I
3
,
5
d

Brugge, 1666.
Àatwerpea, 1672,
Àntwerpeo, 1619.
Brussel, 1614.
Brugge, 1668.
Zie hiervoor de 8CNL, p. 603.
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te laten drukken'. Te Gosnay schijnt zusterÀnna GrifÍon (f 164l )
op litterair gebied nog bedrijviger te zijn geweest dan Suzanna
Maupin. Op verzoek van de priorin van het klooster schreef zij
immers het verhaal van haar religieuze ervaringen. Verder vervaardigde zij ook een traktaat over het leven van verschillende
heiligen in de heerlijkheid en zij stelde ook een verklaring te boek
van de moeiliike teksten in het Bijbelboek Cantíca canticorum en
van het Boek der psalmen'.
In 1665 begon zuster Petronellade Grutere (t 1684) uit de
Kartuize Sint-Anna-ter-'Woestijn nog met de redactie I'an de
kroniek van haar klooster, Crongcke oft kort uethael uan alle gedenkweerdíg he geschíedenissen.
Deze kroniek van het Brugse Kartuizerinnenklooster,die na het
overlijden van Petronella de Grutere door zuster Angela Hoose
(+1707l. zou worden voortgezet, schijnt het enige littelaire werk
van onzeKartuizerzusterste ziin dat ons is overgebleven.

VIERDE HOOFDSTUK
NIEUWE LENTE BIJ DE MENDIKANTEN
A, INLEIDING
Rond het midden van de zestiendeeeuw hadden de Bedelorden
in talrijke kringen geen al te gunstige pers. Het geldbejag en de
genotzuchtwelke men reeds lang bi; talri;ke Mendikanten meende
te kunnen vaststellen,ging men nu steedsmeerals hun voornaamste
doelstellingbeschouwenen velen hielden het daaromvoor €€n V€rdiendeafstraÍfing wanneer zowel de Humanistenals de Protestanten hun giftigste pijlen naar dezen kant richtten. Het getuigt dan
ook voor de leefkracht van de Bedelordendat zij,,na al de narigheden van den Geuzentijd, naast en met de oudere monachaleen
I Zie L, Le Vasseur,
2 Zie L. Le V ass e ur,

Ephemerídes
Od,ínís Cathlsiensis,t lI, p,477.
Ephemetid* Ordinis Caróusíen$írt, l, p.73.
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werkeg:

C. de Visch, Bíblíothecaserigtorum sacd ordinis Císterciensis',Keulen, 1656.
Id,., Auctarium ad Bibliothecatn scríptorurl. otdinís Cisterciensê ed. D. |. M.
Caqivez, O.C.R., Btegeaz, 1927.
H. Plenkers. I!'éditíon de Ia règle béaédictíne par Baudouín Moteau, ín
RBén., t. XXXIX, 1927,p. 368-370.
St. Axters, O.P., BenedíctusHaIIer von Halletstein, O.Cist., als nusticus, in
VMKVA., 1959, p. 15-70.
Séraphin Lenssen,O.C.R., Cotrcction du Mênologe ou NouueauMénologe ?
ío,CollectaneaOrdinis CistercíensíumReformatorurn,t. XI, 1949,p, 128-150,

241-257,

R. de Ganck, O.C.R., Piae nugae olte God-vcuchtigh tgdt-vetdryf oan
Bernardus-oereetders,iD,Cíteaur in de Nededanden, r. lV , 1953,p. 218-227.
À. van lterson, O.C.R., Aegrdrus T' Soggaett, rectot oan Tet Kameren
(1558-1640),h Citeaux ín de Nederlanden,t.Vl, 1955,o. 12-27.
D. DE KÀRTUIZERS
2, De vroomheiil in de Nederlandse kloasters
De

broolen:

I. Le Masson, O.Cart., Ànnales Otdinis Cartusíensis,t, I, La Conerie, 1687;
- tweede uitgave met den titel Discqplina Otdinis Cartusiensis ttibus libtis
disttibuta. Montreuil. I 894.
O rdinat ium C at tusiense, oonfinens novae c ollectionís st atutotum eiusdem
ordinis partem primam; t. II, Noua collectíostatutorurn ordinis cattuiiensis;
t,IIl, Tertía pats novaecollectia s statutorumordínis cartusiensis,Pariis, 1582,
Ord.inarium ca usiensecontínensnovae collectionísstatutotum eiusdemordinis pattem prímatn, Lyon, 1611,
l. Le Masson, O.Cart., Troisième partie du nouveau recueil des statuts ée
I'ordrc deschartreux,La Correrie,1683; tweedeuitqave
: 1703.
-statuts
Id., StaÍufs des moníales chartreuses,tírc2 des
de I'ordre et de
quelquesordonnancesdes chapittes génétaux, La Correrie, 1690,
ld., Dírcctoíre d,esftères laïques, La Correrie, 1703.
Statuut van de Kartuizerinnen, excerpt, in het Ms. Brussel, Riiksarchief,
Kerkelijk archief (Kloosters en Begijuhoven, Conmanderiien), I 1.596.
Ex cha ís capitulorum generalium ab inítío usque ad annum 1951, Pro
matruscripto.
Àrnold Raissius,Orí7ínes cartusia.um Belsíi, Dowaaí. 1632,
Kroniek-obituariumván de Luikse Kartuizi, in het Ms. Luik, Archives de
I'Etat, Chartreux,6.
Kalender-obituariumvan de Luikse Kartuize, in het Ms. Luik, Archives de
I'Etat, Char.treux,7.
Chronique de lean louvente, O,Catt, in de Mss. Luik, Universiteitsbibliot h e e k ,l l 5 5 C e n 5 6 2 C .
Catalogus ptiorum Cattusiae Leodien:sís(1360-1677), in het Ms. Luik,
Àrchivesde I'Etat, Chartreux,6, Í. 100r.-102v.
Liste chrcnologique des ptieurs d,e la Chactreusede Hédnne, 1313-1747,
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in het Ms. Brussel, Riiksarchief, Kerkelijk alchieÍ (Kloosters en Begijnhoven,
Commanderiien),14190-14206'
Preken uit de Luikse Kartuize 1680-1797,in het Ms. Luik, Archives de l'Etat,
Chartreux, 8,
Setmo venetabílispattis D. Francisci Francisci priotis Caftusiae leodíensis,
in het Ms, Brussel, Koninklijke Bibliotheek, {051-68, Í. I r.-5r.
Exhortatio habíta a Rdo admodum patte D. Btunone D'Outelait priore
cattusieBtuxellensisin vestitionedomni loannís EvangelístaeSchottepedestris
nilitíae ductoris, 1632, in bet Ms. Brussel, Koninkliike Bibliotheek, 4051-68,
Í . I I r . - 1 6r ,
Arnold Havens, O.Cart., Histotíca datio XII madgrum ca usianorum qui
Ruremundae... anno 1572 agonem suum foelícíter complevetunt, Gent, 1608.
Epitome Caftusianismi,bii A. Raissius,Origínes cattusíatumBelgíi...
Pieter Daems, O,Cart,, Encomíasticumsolitudinís carthusianae,Antwerpen,
toz3.

De víta et motlbus V. P. D. Gerardí Elígii professi et oicadí Cartusiae
Bruxellensiscum eXogiísquorumdam pattum ab ipso concinnatis, in het Ms,
Brussel, Koninkliike Bibliotheek, 4051-68, l. 178-197 r.
An liceat vigiliis, poenitentiísetc. vítam ipsam abbteviare,in het Ms, Brussel,
Koninkliike Bibliotheek, 1051-68, Í. 197v.
Petrus de Wal, O.Cart., Collectaneumrerum gesíatumet eoentuumca usíae
Bruxellensis cum aliís extetnis tufl patdae tum Odinís, it de Mss. Brussel,
Koninklilke Bibliotheek, 7043,7044-16, 7047 en 7048.
L Le Masson, O.Cafi, Direction et suiets de mêditation pout les rettaítes,
à I'usage des teligíeuseschattteuses,La Correrie, 1691.
De vita et moribus uenerabílis Patris Arnoldí Haventii carfusiensis,in het
Ms. Brussel. Koninkliike Bibliotheek. 4051-68. t. 222 r,-225 r.
Idea prudentis Car'tusianísmí,seu Víta V , p. loannis Sclusani 'Cattasiae
Valencenensis instautatois, in het Ms. Brussel. Koninkliike Bibliotheek,
4051-68.f. 261*264 r.
Míracula sanctimonialiumca usíensísdomusMontís S. Matiae apud Bethunium, in het Ms. Brussel,Koninkliike Bibliotheek,4051-68,Í. ln ;.-177v.
L. Le Vasseur, O.Cart., EphemerídesOrdinis Cafiusíensis,t. I-V, Montreuil,
1890-1893.
Winolcl Coster. O,Cart. Ttactatus eucharisticus,hoc est de Eucharístiae
sactamentoet sactiÍícíolihi duo, Keulen, 1646.
Cornelius Grassius,O. Cart., Co tractaet aengaendehet hoogw. Sacrificie
det H, Mísse. Keulen. 1603.
B. N., O.Cart., Het roosenktanskenvan devotie van d'Aldeth. Maegd Maria,
met de HH. Mysterien van het leven ende passíeOns Heeren, Antwerpen,

z .i . ( 1 e 0 ).

I. B, de Vaddere, Historia monastetii Nosttae Dominae de Gratia otdinis
caitusiensis,olím extta et dein íntra muros urbis BtuxelLensls,in het Ms'
Brussel,Koninkliike Bibliotheek,11.616,Í. 1l r.-255v.
H. Peeter Mallarts, O. Cart., Het leuen, deughden, mitakelen ende grctien
uanden heglighen patríarch Bruno, Antwerpen, 1673.
De bescheidenbetreffende de ,,conÍraternitas" tussen de Kartuizers en de
Sociëteit van Jezus,in Monumenta lgnatiana, Series prima, Epístolae et in'
structíones,t. I, Madrid, 1903,p.526-528; en t. XII, Madrid, 1911,p, 483484.
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Brief van Sirt lgnatius van Loyola aau Gerard Kalckbrenner van Hamont,
O.Cart., in Monurnenta Ignatiana, Series prima, Epistolae et instructiones,
t. II, Madrid, 1901, p. 368-369.
ElieÍ van loannes Alphonsus de Polanco, S.]., aan de Kartuizers te Keulen,
in Monumeflta lgnatiana, Series gualta, Scdpta de sanctalgnatío de Loyola,
t. II, Madrid, 1918,p.28-29.
l. Le Masson, O.Cart., Áurs spitítuels,Doornik, 1911.
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werken:

H, Elie, Ies édítionsdes Statuts de I'Ordre des Chattreux, Lausanne,1943,
G. ]Iesse, O.F.M., De ma elaten uan Roermond,it Limbwg's iaatboek,
t. XVII, l9ll, p. 170-209, 264-290.
P. Claessens,Notice sut les cha teusesen Belgique, in Ptécis histodques,
t. 31, 1885,p. 16-24.
St. d'Ydewalle, De Kartuize Sínt-Anna-tet-Woestiine te Sint-Anddes en te
Brugge. 1j50-1792,Brussel-Brugge,z. i.
H. f. |, Scholtens,Het Qoermondsche
Kattuizerconvent ín de zestiendeeeuw,
in Publications de la socíété hístotique et archéologíquedans le Limboutg à
Maestricht, t. 76, 1910,p. 3-33.
P. Kettenmeyer, 5.1., Aulzeichnungen des KóIner Kartauserprio,rsKalckbrennet iiber den sel. P. Faber, ín AHSJ,, t. VIII, 1939, p. 86-102.
f. Greven,Díe Kólnet Kartause und die Anfánge der katholíschenReform in
Deutschland,Miinster i. W,, 1935.
La Gtande Chattteuse pat un chattteux ", Lvon, 1696.
F. A. Lefebure, La chattrcuse de Notrc-Dame-des-Près à NeuuíIIe sous
M onbeuil-sur-mer, Pariis, l88l
3, De geesteliikè lítetaarltt
De

bronnen:

L. Verschueren,O.F,M., De bibliotheek-cataloogdet Kattuize S. Sopfria fe
Vught, i^ H.7., t. ]{V, 1936,p.9-58.
Lijst van handschriftenuit het gescholsteklooster der Kartuizers te Brussel,
in het Ms. Brussel, Riiksarchief, Kas van religie, n" 71,
Petrus de Wal, O.Cart., Collectaneumtenfin gestarumet eventuumcartusiae
Bruxellensiscum aliís exteínistum Datdaetum Órdinis...
Petrus Daems, O,Cart., Encomíàsticumsolitudínis carthusianae,Antwerpen,
t623.
Ludovicus Bourlart, O.Cart., ScÁemade vanitate mundí et de brevitate vitae
hominis,Bergen (Mons), 1628.
Reuatus Hensaeus,O.Cart., Facilis et simplex ad meditandum uia, Keuleu,

r6 1 0 .

Antonius Dulcken, O.Cart., JesuChristi Dominí nostri duodecimvbtutes in
totidem meditationesdistributae, in het Ms. Valsainte (Zwitserland). T. I. 3.
Winold Coster, O.Cart., Tractatus euchatístícus,hoc est de Eucharístiae
sacramentoet sacritício libti duo, Keulen, 1646.
Cornelius Grassus,O.Cart., Cort tactaet aengaendehet hoogw. Sacrifície
det H. Misse, Keulen. 1603.
Het roosenktanskenvan deootíe oan d'aldeth. Maeqd Maria met de HH.
3tt

Mgstetiën oan het leven ende passie Ons Heeten, Àntsrerpen, z, j (16+01,
]an van Blitterswyck, O.Cart., Devote ghebeden voor den gheestelycken
omneganck, tot alle Lieve Vrouwe beeld.en,rustend.ebinnen d,e stad,t Btussel,
Brusselz. i.
Preken uit de Luikse Kartuize, 1680-1797,in het Ms. Luik, Archives de
I'Etat, Chartreux, 8.
Sermo Francisci Ftancísci príotís Cartusíae leodíensís,in het Ms, Brussel,
Koninkliike Bibliotheek, 4051-68, Í. 1 v5 v.
Bruno d'Outelair, O.Cart., Exhottatio..., in het Ms. Brussel, Koninkliike
Bibliotheek.1051-68,f.. I I r.-16 r.
Arnold Havens, O.Cart., Historica relatio XII maftqrum cartusianorum,qui
Ruremund.ae...anno 1572 agonemsuum foelicítetcompleverunt,Gent, 1608.'
, Piqt_er
_Mallants, Q.Catt.i Het leoen, àeughden,miiakelen ende grctiên uan
den H. Pattiatch Bruno, Aatwemeo., 167i,
ld., Het leven endedeughden van:dengod.t-salighenDionysíus van Rgckel,
cadugseLGent, 1675.
Gerardus Eligii, O.Ca!t,, Vita et martyrium D. ludoci a ScáonÁoura,Brussel, 1624.
De víta et motibus venerabílisPaÍris Arnoldi Haventii cartusiensís.in het
Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 4O5l-68, Í. 222 r.-225 t
De vita et noribus V. P. D. Geratd.í EIígií professi et vicafíi Cattusiae
Btuxellensis cum elogiis quotumdam pattum ab ipso concinnatis,in het Ms.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 4051-68,Í. 178-197t
Mitacula sanctimonialiumca usiensísdomus Montis S. Mariae aoud Bethuníum, ín het Ms, Brussel,KoninkliikeBibliotheek,{051.68, f. 173;.-177v.
Ludovicus van Granada, O.P., vertaler : Jan Sweerts, O.Cart., Den spiegel
d,esmenschenleven, Luik, 1602Lukas Pinelli, S,|., vertaler I Ghisbert Bauhuysen,O,Ca*., Den costelycken
spieghel der teligieuse volmaeckthegdt,Antwerpen, 1603.
Benedictusvan Haeften, O.S.B., vertaler : Pieter Mallants, O. Cart., De
hegrbaenedes crugs, Brugge, 1667.
Horatius Torsellini, S.f., vertaler : Pieter Mallants, O.Cart., De histotíe
ende mirakelen uan O.L.Vrouwe van Lotetten, Brugge, 1666.
Pieter Dierkens, O.P., vertaler : Pieter Mallants, O.Cart., Korte verhandelingh van de vetbintenísse des rcghels ende constitutíen índe H. p.eIigíe,
Àntwecpen, 1672.
S. RobertusBellarmiaus,S.f., vertaler : fan van Blitterswyck,O.Cart., De
seven woorden van Christo aen het crugs gesproken,Àntwerpen, 1619.
Didacus Stella, O.F.M., vertaler : fan van Blitterswyck, O.Catt., Van des
wereldts ijdelheàen te vetsmaden,Brussel, 161{.
Guigo I, O.Cart., vertaler : Pieter Mallants, O.Cart., Godwuchtige ende
gulde bedenkinghen,Brugge, 1668.
L. Le Vasseur, O.Cart., Ephemerides Ordínis Cartusiensís .-.
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Th, Petreius. O,Cart., Bíbliotheca cafiusíana. Keulen. 1609.
D, Y. Gourdel, Chafircu* in DS,, t. ll. col, 753-776.
Stiennon, La bibliothèque et le scriptoríum de Ia chattreuse de Liége. des
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ortg-í_s-_g:: X-Vle siècle, in, Chtonique archéologigue du pags de Liége,
t. XXXVII, 1916,p.8-61,
L. Verschueren, O.F.M., De bibtiotheek der Kartuízers van Roermond,
Tilburs, 1911.

VIERDE HOOFDSTUK: NIETLWE LENTEBII DE MENDIKANTEN
B. DE MINDERBROEDERS
2. Gtoepetíng en hecgtoepeting uan de Fra,nciskanenkloosters in de Nederlanden
De

broaneo:

_--Ir.-Wadding.,O_.F.M.,en A. Chiappini,O.F.M., Ánnales Mínotums, t. lXXX,Quaracchi (Florence), t93t -lgii.
B. Pandzic,O.F.M ., AnnalesMinotum, t. XXXI, Rome, 1956.
^ Stephanus.Deneef, O.F.M., T abula chÍonologicade conventibusprovincíae
Comítatus Flandtíae, 1544-1742.in het Ms. Siít-Truiden, Archief áer paters
Minderbroeders, M. Co. Fl. 7.
A, Heysse, O.F.M., Tabulae Capitulares Almae prooinciae Sancti
loseph
í! Comitatu Flandriae Otdínis Frctrum Minorum Recollectotum(1629:179à),
B r u g g e ,1 9 1 0 .
(Robertus Proventier, O.F.M. ?, of Àlphonsus Coen, O.F.M. 1.),Chrcnologia
prouinciae Cotnitatus Flandriae S. JosepÁ FF. Minorum pecollectorum,"in,
het Ms. Sint-Truiden,Archief der plteri Minderbroeders,M. Co, Ft. t.
Benignus Fremaut, O.F,M,, Cáronolosia ptovinciae Comitatuí Flandriae
.!. /ose4{, FF.,Minorum Recollectorum,i; hei Ms. Sint-Truiden, Àrchief der
Paters Minderbroeders, M, Co, Fl. {.
Heuricus Sedulius, Chtonica prouinciae Germaniae Infetiotis (Chronicon
Wefihells:) , ed. D. de Kok, O.F.M., in CollectaneaFrcnciicana,t, XVI-XVII,
p. 38-101.
1916-1947,
progtessus
Otigo,
et mod.etnus status prouinciae Germaniae Inferioris, in
,
het Ms. Slqt-Truiden,Archief der paters llinderbioeders,M. G.i. 3 b,
JacobusPolius, O.F.M., en Adamus Burvenich,O.F,M., Annales almae
p,tovinciae-C,oloníae,in het Ms. Dusseldorf, Landes- und Stadtbibliothek,coll.
Biuterim, fol. 2 b, t. I-II.
Ortus et progressusProuínciae Flandriae FF. Minorum ftecollectotum,in het
Ms. Sint-Truiden, Àrchiel der Paters Minderbroeders,M, Co, Fl. 5.
, -Antiquitates fcanciscanaebelgícae, ed. St. Schoutens,b.F,M.,'Hoog;tlaten,
1906.
. Norma vívendi ín prooincia Germaníae lnferiorís a. lSgB ptaesc pta pto
domibus Recollecfionis,ed. H. Goyens, n AitH., t. XXV, lgZZ, p, 6T-7à,
Marchant, _O,F.M., Regíítrum almae pr'oiinciae óoÀitutu'" Flandriae
^ P-etrus_
S, Jczeph,,Ordinís Frattun Miíotum Recolleitorum, 1629-1694,in het Ms.
Sint-Truiden,Àrchief der Paters Minderbroeders,Nl. Co. Fl. ll.
van _den Kerckhove, O.F.M., pegiitrum almae provinciae CoGaudentius_
mítatus-FlandtiaeS. loseph, Ordinis FF. Minà.rïn Recollectorim, I695-1768.
.1,
in tret Ms. bint- I ruiden,Archiief der paters Minderbroeders,
M. Co, Fl. 1

319

